
Quarterly Journal of Social sciences 
Vol. 28, No.94, Fall  2021 
qjss.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/QJSS.2021.56518.2311 

 

  

IS
SN

: 1
7

3
5

/1
1

6
2

 
  

   
eI

SS
N

: 2
5

3
8

-2
7

7
2

   
   

D
at

e 
R

ec
ei

ve
d

: 3
1

/1
0

/2
0

2
0

   
  D

at
e 

R
ev

is
ed

: 0
1

/1
1

/2
0

2
1

   
  D

at
e 

A
cc

ep
te

d
: 1

0
/1

1
/2

0
2

1
   

   
O

ri
gi

n
al

 R
es

ea
rc

h
   

 

Border and Education, Incompatible Duality; Analysis 
of the Role of Border Exchanges in the Academic 

Enthusiasm of Students in the Border Areas of 
Kurdistan Province 

  

Rashid Ahmadifar 

 

Assistant Professor of Sociology, Farhangian 
University of Kurdistan, Kurdistan, Iran. 

  

Abstract 
The existence of numerous economic and livelihood problems due to reasons 
such as: lack of industrial infrastructure, uneven development, inefficient 
economic policies and lack of fertile land have caused many residents of the 
villages of border areas of Kurdistan to turn to special border trade in the 
form of Kolberi. This has resulted in various negative cultural consequences. 
One of the cultural fields that have been greatly affected by border relations 
is education. Therefore, the main goal of the article is to analyze the meaning 
and the point of view and experience of the people of the border villages of 
Baneh and Marivan regarding border relations and its consequences in the 
academic life of the students of that region. According to the objectives, a 
mixed method has been chosen. The findings have been collected by 
questionnaire technique, in-depth individual and group interviews, as well as 
observation. In the quantitative section, 380 students were selected by 
random sampling. In the qualitative section, according to the type of subject, 
individual and group interviews were conducted with 38 people. The 
findings show that the mechanism of cross-border relations on youth 
education can be analyzed with such things as: transformation of the field 
and habits - smuggling as a cultural act - rupture of educational identity - 
encirclement of the mentality of dropping out of school - value 
transformation of confirmation - academic failure. The results in the 
quantitative part indicate that border relations (formal-informal) have a 
negative effect on all three dimensions of academic enthusiasm (behavioral, 
emotional and cognitive). This means that the more students are involved in 
economic issues, the less motivation and enthusiasm they have for learning 
and active participation in school and class, and they will be indifferent to 
doing their assigned homework. 

Keywords: Mixed Method, Border Trade, Academic Enthusiasm, 
Kurdistan Border Areas. 
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 ینقش مراودات مرز لیتحل؛ ناسازواره یا دوگانه الت،یمرز و تحص

 استان کردستان یدانش آموزان مناطق مرز یلیتحص اقیدر اشت
 

 .رانیکردستان، کردستان، ا انیدانشگاه فرهنگ یجامعه شناس اریاستاد  فر  یاحمد دیرش

 چکیده
ي چون: نبود زیر ساخت صنعتي، توسعه نامتوزان، لیبه دالوجود مشکالت اقتصادی و معیشتي فروان 

ی زیادی از ساکنین روستاهای آور یروهای حاصلخیز باعث  های اقتصادی ناکارآمد و نبود زمین سیاست
در شکل کولبری شده است. این امر پیامدهای فرهنگي  خصوصاً مناطق مرزی کردستان به تجارت مرزی

مراودات  ریتأثهای فرهنگي که بشدت تحت  یکي از حوزهمختلفي از جهات منفي به بار آورده است. 
روستاهای مرزی شهرستان و تجربه مردم  دگاهیدو تحلیل  یمعنا کاولذا  ، تحصیالت است.قرارگرفتهمرزی 

آموزان آن منطقه  در زندگي تحصیلي دانشآن  یامدهایو پت مرزی مراودادر خصوص  بانه و مریوان
ها با تکنیک پرسشنامه،  یافته به اقتضای اهداف، روش آمیخته انتخاب شده است. هدف اصلي مقاله است.

نفر  083است. در بخش کمي تعداد  آوری گردیده مصاحبه عمیق فردی و گروهي و همچنین مشاهده جمع
 08گیری تصادفي انتخاب شدند. در بخش کیفي با توجه به نوع موضوع، با  وش نمونهآموزان با ر از دانش

ها نشان از آن دارد که سازوکار مراودات مرزی بر تحصیالت  یافته نفر مصاحبه فردی و گروهي انجام شد.
گسیختگي هویت  -کنش فرهنگي مثابه بهقاچاق  -ها واره دگرگوني میدان و عادتجوانان با مواردی چون: 

است. نتایج در  لیتحل قابلافت تحصیلي  -دییتأاستحاله ارزشي  -احاطه ذهنیات ترک تحصیل -تحصیلي
غیررسمي( بر هر سه بعد اشتیاق تحصیلي _رسمي) یمرزکه مراودات  آن استبخش کمي حاکي از 

 مسائلآموزان هرچه بیشتر درگیر  انش)رفتاری، عاطفي و شناختي( اثر منفي گذاشته است. بدین معنا که د
بوده و  تر کمبرای یادگیری و مشارکت فعال در مدرسه و کالس ها  آنانگیزه و اشتیاق اقتصادی باشند، 

 اعتنا خواهند بود. نسبت به انجام تکالیف محوله خود بي

 یمناطق مرز ،یلیتحص اقی(، اشتیررسمیغ_ی)رسم یمراودات مرز خته،یروش آم :ها واژهکلید

  .کردستان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 8038ش کردستان در سال اداره کل آموزش و پررو يمال تیاست که با حما يطرح پژوهش کیمقاله برگرفته از  نیا
 انجام شده است.

  :نویسنده مسئولrahmadrash76@yahoo.com 

http://orcid.org/0000-0002-6401-6584
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 مقدمه و طرح مسئله

توسعه فرایند تحول بنیادین باورهای فرهنگي، نهادهای اجتماعي، سیاسي و اقتصادی 

ها و  کیفي قابلیت و يکمجدید و ارتقاء  یها تیظرفبا  شدن متناسبخلق و  منظور به

توسعه کشور بدون توسعة منابع انساني میسر  است.های انساني، آموزشي، اقتصادی  توانایي

و  ها یي. توسعه منابع انساني در معنای عام با افزایش و بهبود کمي و کیفي تواناگردد ينم

این منظر، ارتباط وثیقي بین  از .(Sarkarani, 1994:7) گردد ياو عملي م یها مهارت

 وپرورش آموزشی در بخش گذار هیسرمایک کشور و میزان توجه و  جانبه همهتوسعه 

موتور محرکه توسعه کشور است. با این وصف،  وپرورش آموزش گرید عبارت به ؛دارد

، از اهمیت شایان ها آنی خاص ها يژگیولزوم توجه به مناطق پیراموني و مرزی به جهت 

ها و دانش مردمش را توسعه  کشوری که نتواند مهارتي برخوردار است، چراکه توجه

 زیچ چینماید، قادر نخواهد بود ه یبردار ن در اقتصاد ملي به نحو مؤثری بهرهدهد و از آ

 .Emadzade) ,(1995:24دیگری را توسعه بخشد 

ورود به هزاره سوم و شروع عصر اطالعات مناسبات جدیدی را در عرصه حیات 

تعلیم و تربیت افرادی است که  درگرواجتماعي پدید آورده است که همراهي با آن، 

بنابراین در عصر ؛ های جدید و همسویي با آن را داشته باشند توانایي درک چارچوب

ی هدفمند در آموزش عمومي گذار هیسرمای آن و ساز يبومی و آور فنحاضر دستیابي به 

. (Jahanian et al, 2011) شوند سازی دو رکن اساسي توسعه پایدار محسوب مي و فرهنگ

به آن وابسته است  ساالر ستهیجامعة شا موفقیت دردرون چارچوب نظام آموزشي که 

(Sharepoor, 2007:167) نهادی اجتماعي که زندگي روزمره جوانان با  منزله به، مدرسه

ي به آموزش عالي است، یعني سطحي از ، درگاه(Fazeli, 2011) آن درآمیخته است

گفتمان توسعه جهاني، رسیدن به  های اره، شاخصآموزش که رسیدن به اهداف توسعه هز

 (.Kruss et al, 2015است ) تصور رقابلیغی فناوری و تکنولوژیکي بدون آن ها شرفتیپ

یکي از ارکان اصلي محیط آموزشي یادگیرندگان هستند که اشتیاق آنان به امر  

نظام  درواقعگیرد.  قرار مي ریتأثهای مختلف تحت  یادگیری در طول زمان و با سیاست
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های  تواند موفق باشد که عملکرد تحصیلي یادگیرندگان را در دوره آموزشي زماني مي

قرار دهد. تحقیقات زیادی پیرامون شناسایي عوامل اثرگذار بر عملکرد  موردتوجهمختلف 

آموزان صورت گرفته است. در بین این عوامل مفهوم اشتیاق تحصیلي نیز  تحصیلي دانش

وهش در مورد اشتیاق تحصیلي قدمتي بسیار دارد و بیشتر محققان آن را وجود دارد. پژ

کند. به عبارتي  ی مدرسه درگیر ميها تیفعالدانند که فرد را در  حالتي درون ذهني مي

پژوهش در مورد اشتیاق تحصیلي زماني آغاز شد که معلمان نگران ترک تحصیل 

 های مدرسه بودند زان در فعالیتآمو آموزان، انگیزه ضعف و عدم درگیری دانش دانش

(Ghadampoor et al, 2017). 

جزء کوچکي از  عنوان بهمشکل اشتیاق تحصیلي این است که امروزه نظام آموزش  

. وضعیت اخالقي و دهد ينمشکل  دیدوشایبا که چنان آننظام فرهنگي ذهنیت مخاطبان را 

 & Sliterبه مظهری از مناسبات بازار است ) شدن لیتبددر حال  شیازپ شیبفرهنگي 

Tonix, 2007 در این میان، نوجوانان و جوانان مناطق مرزی به دلیل شرایط اقتصادی و .)

استان کردستان و . بازار هستندمناسبات  اجتماعي موجود بیشتر در معرض اثرگذاری

مختلف اقتصادی  های های بانه و مریوان جز مناطقي هستند که سیاست شهرستان خصوصاً

آمارهای موجود حاکي از این گذاشته است.  ها آنفراواني بر حوزه فرهنگي  راتیتأث

ی مرزی کشور دارای آمار باالیي ها استانیکي از  عنوان بهواقعیت است که استان کردستان 

 درمجموع 33-8038. برای نمونه در سال تحصیلي باشد يماز ترک تحصیل دانش آموزان 

نفر آنان  586که  اند کردهدختر و پسر استان ترک تحصیل  آموز دانش 586یک هزار و 

نفر نیز پایه نهم ورودی به  033مربوط به پایه ششم ورودی به متوسطه اول و یک هزار و 

 (. EducationKurdistan ,(2010 متوسطه دوم بودند

شامل ) یمرزبا توجه به مواردی که بیان شد هدف مقاله حاضر تحلیل پیامد مراودات  

آموزان  ي( بر زندگي تحصیلي و اشتیاق تحصیلي دانشررسمیغانواع دادوستد رسمي و 

دهد.  زیر، اساس مطالعه حاضر را تشکیل مي سؤالمناطق مرزی کردستان است. با این شرح 

آموزان مناطق مرزی گذاشته  تیاق و انگیزه تحصیلي دانشی بر اشریتأثمراودات مرزی چه 
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و تحلیل اثرات تجارت و مراودات مرزی بر وضعیت  شناخت با این وصف،است؟ 

 .باشد يمهدف اصلي این مقاله  تحصیلي دانش آموزان روستاهای مرزی بانه و مریوان

 مرور پیشینه پژوهش

مطالعات زیادی در داخل و خارج در خصوص نقش علل مختلف اقتصادی، اجتماعي و 

آموزان صورت گرفته است که در این بخش در قالب جدول  فرهنگي بر تحصیالت دانش

پرداخته خواهد شد. با بررسي تحقیقاتي که در حوزه قاچاق، بازارچه مرزی و  ها آنزیر به 

صورت زیر مطرح کرد.  توان نتایجي را به ته است، ميانگیزش و اشتیاق تحصیلي انجام گرف

در حوزه اشتیاق تحصیلي در حوزه روانشناسي و علوم تربیتي  گرفته انجامبیشتر مطالعات 

های حاکم در این دو رشته؛ اکثر مطالعات نقش  انجام گرفته است که به دلیل دیدگاه

اند  توجهي قرار داده ه مورد کمي را نادیده و یا بسازمان برونعوامل اقتصادی، اجتماعي 

قرار نداده  موردمطالعهای حوزه ساختاری را در مورد اشتیاق تحصیلي  همچنین هیچ مطالعه

ي بعد طورکل بههای مرزی و قاچاق نیز یا  است. دیگر اینکه مطالعات حوزه بازارچه

رهنگي، بعدی ف عنوان بهاند و یا فقط تحصیالت را  ي قرار دادهموردبررستحصیالت را 

پژوهش افرادی  وجود نیباا اند. ( در نظر گرفته8035) ينگانیبا( و 8038) یقادرقادرزاده و 

 تر کینزد( به این مطالعه 8031) يلیجل(، ریگي و 8038) يرمضان (،8035) یاحمدچون؛ 

مرزی کردستان به  مناطقاست. در این بخش سعي شده است، مطالعاتي آورده شود که در 

 اند. تحصیالت پرداخته خصوصاًو حوزه فرهنگ  قاچاقبحث بازار، 

 مرور تحقیقات پیشین .0جدول 

Table 1. Review of previous research 

سال و 

 نویسنده
 نتایج روش عنوان

ریگي و 

 يلیجل

(8031) 

قاچاق بر  دهیپد ریتأث

آموزان  دانش لیتحص

 بم پشت یمنطقه مرز

 کیفي

و  لیبر امر تحص یادیز يو منف ریانکارناپذ راتیقاچاق تأث دهیپد

داشته است و باعث افت  يآموزش دانش آموزان منطقه در پ

 یتفکر جادیباعث ا نیمنطقه و همچن نیدانش آموزان ا يلیتحص

و آموزش هم در دانش آموزان وهم در  لینسبت به امر تحص يمنف
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سال و 

 نویسنده
 نتایج روش عنوان

 ها شده است. آن نیوالد

احمدرش و 

همکاران 

(8035) 

 یمطالعه انتقاد

توسعه  یها استیس

 یمناطق مرز یاقتصاد

 کردستان

 کیفي

 یدر مناطق مرز یاقتصاد یها استیکه س دهند ينشان م ها افتهی

 یافراد دارا شتریبه همه نداده است و ب یازلحاظ اشتغال سهم مساو

افراد  تیاند. در بخش درآمد وضع نفوذ و قدرت از آن سهم برده

امروزه درآمد آنان  يود، ولبهتر ب يلیبه نسبت امروزه خ لیدر اوا

 یکرده است، مراودات مرز دایشدت کاهش پ به

 یاقتصاد یها استیس یغیررسمي( به نسبت قبل از اجرا_)رسمي

چون بستن  یيها استیس لیباز به دل يتر شده است، ول کمرنگ

ادامه دارد،  شیوب نرفته است و کماکان کم نیها قاچاق از ب بازارچه

رفته  لیو تحل ریشدت تحت تأث پا به خرده يصنعت یدیمشاغل تول

 نیا یامدهایاز پ گرید يکیداشته است.  يمنف یاست و رشد

جوانان است که  التیتحص يفیو ک ي، بحث افت کمها استیس

 زمان بوده است. هم یشدت آن با اوج رونق بازار و تجارت مرز

 یاحمد

(8035) 

 يشناخت جامعه نییتب

 يبازار و زندگ يهژمون

 نان بانهاجو يلیتحص

 کیفي

مقوله نهایي در  01ی بند صورتنتایج کلي این تحقیق در سه کل 

 یو دارا يقیمدل تلف کی تیدرنهاباشد.  سه گروه مختلف مي

تحقیق را در خود انعکاس داده  جینتاو  شده میسطح انتزاع باالتر تنظ

 یناکارآمد ،يخیفقر تار»مفهوم؛  83در قالب  یينها مدل. است

 ت،ینیع نیمهم، پول، معنادارتر گرانید يانگاره ذهن ،يعالآموزش 

بازار،  یانگار يمنف ،يدر سطح محل يآموزش-يضعف فرهنگ

 ،یاقتصاد يعقالن یسودجو ،یمحصالن، کنشگران اقتصاد

 یبند ورتص «ياعتبار فرهنگ يباختگ رنگ الت،یتحص يارزش يب

و  یمحور پول دهیپد یا نهیشده است. ده مقوله ذکرشده در مدل زم

و  یراهبرد ،يطیصورت مقوالت شرا و به دهیتن درهم یگر محاسبه

 اند. شده میتنظ یامدیپ

 ينگانیبا

(8035) 

شناختي  مطالعه جامعه

تغییرات اقتصادی و 

پیامدهای فرهنگي در 

مناطق کردنشین 

)اتنوگرافي انتقادی بازار 

 يفیک

اتنوگرافي )

 انتقادی(

ی اقتصادی بازار و تجارت مرزی: خدماتي شدن جامعه، امدهایپ

های  ی، هژمونیک شدن پول، تضعیف شیوهریمهاجرپذافزایش 

تولید سنتي، افزایش نابرابری اقتصادی و کاالیي شدن فضا. 

ی فرهنگي در بخش خانواده: نمایشي شدن خانواده، زوال امدهایپ

فرسایش منزلت نمادین والدین، گسست نسلي و جنسیتي پوشش، 
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سال و 

 نویسنده
 نتایج روش عنوان

بنیان خانواده، تضعیف پیوندهای خویشاوندی و غیره؛ در بخش  مرزی بانه(

نظام اعتقادی: مناسکي شدن دین، تضعیف مرجعیت روحانیون، 

داری رادیکال؛ در بخش  های دیني، واپس راني دین استحاله ارزش

آموزشي: زوال ارزش دانش، مرجعیت زدایي از فرهنگیان، 

 دانشکردگان، کاالیي شدن  طردشدگي تحصیل

 يرمضان

(8038) 

بررسي دیدگاه دبیران و 

آموزان مقطع  دانش

متوسطه در خصوص 

نقش مناطق تجاری 

مرزی در شهرهای 

مریوان و بانه بر وضعیت 

آموزان  تحصیلي دانش

 برای ادامه تحصیل

 کمي

داری میان میزان  نتایج کلي پژوهش مؤید آن بوده که ارتباط معني

تحصیلي دانش آموزان وجود دارد. این اشتغال به کار با پیشرفت 

نتایج نشان داد که بین اشتغال به کار و میزان انگیزه پیشرفت دانش 

 آموزان رابطه معکوس وجود دارد

قادرزاده و 

 یقادر

(8038) 

مطالعه کیفي پیامدهای 

فرهنگي تجارت مرزی 

 در شهرستان مریوان

 يفیک

 نگاری( قوم)

استحاله ارزشي و هنجاری )اجتناب از تقدیرگرایي، گرایش بر غلبه 

گرایي، اتکا بر مدرنیته و ظاهرش،  بر طبیعت، گرایش به رفاه، عقل

گرایش به مظاهر مادی زندگي و غیره(، سوژه شدن بدن/ابژه شدن 

طبیعت )عادی شدن مرگ، کاهش جمعیت، تنظیم خانواده، 

فتن جنس و اصول بهداشتي و افزایش مرگ و تصادفات، اهمیت یا

توریسم تجاری، ) ياجتماعغیره(، ابزاری شدن ارتباطات 

دگرگوني تعامالت والدین و فرزندان، زوال احترام در ارتباطات 

اجتماعي، تعامالت اداری آکنده از فساد، خویشاوند گرایي و 

مثابه منبع آتي  تحصیل بهدانش )غیره(، اصالت زدایي از 

وپرورش مدرن، افت تحصیلي، آینده مبهم  آموزشامرارمعاش، 

های جنسیتي برای تحصیل دختران،  تحصیل، کاهش محدودیت

 های زبان و کنکور(. اهمیت یافتن کالس

 يپوش کهنه

(8030) 

اقتصاد کاال  ریتأث يبررس

با  یمرز یها بر شهره

 وانیبر مر دیتأک

 کمي

 یت مرزمراودا ادیمثبت و ز راتیاز تأث يحاک قیتحق جینتا

شهر  نیاشتغال و درآمد ساکن زانیغیررسمي( بر م_)رسمي

 ریغیررسمي( بر سا_)رسمي یمراودات مرز ریتأث زیو ن "وانیمر"

 دهیاز آن است پد يحاک جی. نتاباشد ياقتصادی منطقه م یها بخش
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سال و 

 نویسنده
 نتایج روش عنوان

و عدم عالقه به  لیترک تحص شیقاچاق از سه جهت؛ )افزا

واردکردن  ،يانتظام یرویبا ن یریعلت درگ به تیمعلول ل،یتحص

آن مناطق را به خطر انداخته  ياجتماع تی( امنيضد ارزش یکاالها

 است.

Gul et 

al 

(2013) 

بررسي علل ترک 

تحصیل در مدارس 

 دولتي پسرانه

 ترکیبي

دهد که سیستم آموزشي موجود  های تحقیق نشان مي ترین یافته مهم

از علل عمده ترک  ؛ وهای جامعه نیست قادر به تحقق خواسته

سوادی پدر و  ي، بيآگاهتوان به فقر، بیکاری، عدم  تحصیل مي

 ذکرشدهالتحصیل اشاره کرد. وضعیت  مادر و بیکاری افراد فارغ

های تحصیلي و  تنها در صورتي قابل اصالح است که دولت هزینه

التحصیالن ایجاد کند و در  ها شغلي را برای فارغ چنین فرصت هم

ساالن ترتیب  ي برای بزرگرسان يآگاههای  ور، برنامهکنار این ام

 دهد.

McNeal 
(2011) 

بررسي تأثیرات بازارکار 

در  بر ترک تحصیل

 دبیرستان

 کمي

های رگرسیوني سلسله مراتبي  ها و نتایج بعد از یکسری مدل یافته

های  رابطه اشتغال و جوانان مشروط بر زمینه حاکي از آن است که:

طور مستقیم  آموزان است. دوم اینکه بازار کار محلي به دانشفردی 

آخرسر  ؛ وگذارد آموزان تأثیر مي احتمال ترک تحصیل دانش به

های  اینکه تفاوت فراواني بین بازار کار محلي و زمینه

 اجتماعي بر نرخ ترک تحصیل وجود دارد._اقتصادی

Lee et 

al 

(2007) 

بررسي تأثیر شدت کار 

تحصیل از بر ترک 

 ها دبیرستان

 کیفي

دهد که ساعات کار طوالني انجام ترک تحصیل را  نتایج نشان مي

نوعي انجام دادن کار  برد و به آموزان را باال مي در بین تمام دانش

مدرسه و پیشرفت تحصیلي  جوها را از  آموزان؛ آن توسط دانش

 کند. دور مي

Wilson 

et al 
(2009) 

در نقش انتظارات جوانان 

 انتخاب مدرسه
 کیفي

نتایج این پژوهش حاکي از آن است: جوانان با انتخاب مدرسه 

التحصیلي درآمد خود را بازگردانند و  انتظار دارند که با فارغ

نوعي امیدوار هستند؛ حتي زماني که مجموع وسیعي از متغیرهایي  به

طور  زمینه اقتصادی، خانوادگي و متغیرهای همسایگي به چون پس

 وتحلیل قرار گرفت. ی و تأثیر والدین و دولت مورد تجزیهعمد
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 ادبیات نظری

مباني نظری پژوهش حاضر در قالب دو متغیر اصلي این پژوهش یعني اشتیاق تحصیلي و 

 شود. غیررسمي( تشریح مي -رسمي) یمرزتجارت و مراودات 

 اشتیاق تحصیلی

یک سازه به اعمال و رفتارهایي که به یادگیری و پیشرفت  عنوان بهاشتیاق تحصیلي 

تالشي  نحوهاشتیاق تحصیلي به (. Pintrich, 2003شود ) تحصیلي مربوط است، اطالق مي

صورت مستقیم به نتایج  کنند تا به های هدفمند آموزشي مي آموزان صرف فعالیت که دانش

تحصیلي شامل  اشتیاقعوامل مؤثر بر  .((Hajazi et al, 2009شود  مطلوب برسند اطالق مي

)ساختار خانواده، درآمد خانواده، اشتغال والدین، سواد والدین و  يعوامل خانوادگ

آموز به مدرس، فضا و فرهنگ  ای )ادراک و نگرش دانش و عوامل مدرسه (مهاجرت

نگاه از  .(Kurafshari, 2012) باشد ( ميها يآموز با معلم و همکالس مدرسه، ارتباط دانش

( این سازه از سه جز شناختي، رفتاری و عاطفي تشکیل شده 0330) 8و پینتریچ برنکلینن

است؛ جز رفتاری که شامل متغیرهایي مانند رفتار مثبت، تالش و مشارکت است. جز 

در  یگذار هیشناختي که شامل متغیرهایي مانند خودتنظیمي اهداف یادگیری، سرما

یادگیری است و جز عاطفي که شامل متغیرهایي مانند عالقه، تعلق و نگرش مثبت درباره 

 (.Jimerson et al, 2003یادگیری است )

عنوان  در فرایند یادگیری است و اساساً به يشناخت اشتیاق شناختي یک نشان روان

گرایش و تمایلي اشتیاق شناختي درواقع یک  .شود يکاربرده م انگیزه و کوشش مؤثر به

است که فراتر از نیاز ما است و میل به چالش مانند انعطاف در حل مسئله، تمایل به سخت 

 ذهني در یادگیری و غلبه بر یک تکلیف و تسلط بر یها کار کردن است که شامل کوشش

. با افزایش اشتیاق شناختي (Abasi et al, 2015)آن و در کل گرایش به آموختن است 

. میزان تالش شناختي صرف شده شاخص ابدی يتالش برای یادگیری افزایش مانگیزه و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Linnenbrink & Pint rich 
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مناسبي برای انگیزه است، چون بر مهارت یافتن یادگیرنده و احساس سودمندی بیشتر در 

تفکر  یها . در کل اشتیاق شناختي به مهارت(Borujerdi, 2012) کند يوی تمرکز م

. کند يوی در مباحث درسي اشاره م منظور درک متن و مشارکت موفق یادگیرنده به

با . آموزان در برخورد با تکالیف است مشاهده دانش شامل رفتارهای قابلاشتیاق رفتاری 

آموزان در تکالیف مشارکت  گفت دانش توان يم يراحت آموزان به نگاه کردن به دانش

 کنند يکه تالش بیشتری م يآموزان . دانشدهند يدارند و اشتیاق رفتاری را از خود نشان م

بیشتر  ادیز احتمال و به کنند يو درخواست کمک م مانند يدر تکالیف مدت زیادی باقي م

شامل سه مؤلفه  عاطفياشتیاق . (Parhiz, 2015) رسند يو به سطوح باالتر م رندیگ يیاد م

ا در آموزان ر برای مثال مؤلفه ارزش تکلیف باورهای دانش احساس، ارزش و عاطفه است

اند  گیرند مفید و جذاب که یاد مي یيها که چرا مواد و مهارت کند ياین مورد منعکس م

(Ibid, 31). 

 غیررسمی(_رسمی) یمرزمراودات 

ابزارهای رشد، توسعه و رفاه  نیتر يمیقدی همواره یکي از ا منطقه-یمرزمبادالت  

در نواحي مرزی، هم در جهت توسعه  ژهیو بهمبادالت  گونه نیااجتماعي مناطق بوده است. 

ی مفید بوده است. تجربیات ا منطقههای  همکاری محلي و هم برای توسعه تجارت و

که توسعه مبادالت مرزی در  دهد يمدر سه دهه اخیر نشان  توسعه درحالکشورهای 

 صورت بهمحرک خوبي برای افزایش مبادالت کاال  تواند يمی مقررات و قوانین ها قالب

 جانبه همهی ها یهمکار گسترش ی نسبي،ها تیمزي تجارت به سمت ده جهتي و رسم

ی بین مرزی، ایجاد سودهای تجارتي و اشتغال و امنیت ها بازارچهبین مناطق آزاد، توسعه 

 .(Mahmudi, 2005:107, 108)برای مرزنشینان گردد 

های مختلف و  های فقرزدایي در گفتمان برنامه باوجودواقعیت آن است که  

معیشت خود به  نیتأمگوناگون، مردم این نواحي امروزه برای  اتخاذشدههای  سیاست

ی صنعتي، ها انیبنضعف  درواقع آورند. غیررسمي روی مي اشتغالقاچاق و انواع 

یط اقلیمي ي و در حاشیه قرار گرفتن نقاط مرزی، عدم توسعه نامتوازن و شرادورافتادگ
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های  کند. در گفتمان عواملي هستند که مردم را وادار به کنش قاچاق مي ازجملهنامناسب، 

های مختلفي برای کاهش فقر، توسعه مناطق مرزی و کاهش قاچاق اتخاذ  مختلف، سیاست

هاست. هرچند طبق  ترین این سیاست های مرزی یکي از مهم شده است که احداث بازارچه

قاچاق در این نواحي از بین  (Ghadezade et al, 2013) زاده و همکارانقادر یها افتهی

عنوان یک راهکار  بنابراین قاچاق به؛ نرفته است بلکه به اشکال مختلف تبدیل و تداوم دارد

فرهنگي با خود به همراه -ها تا امروزه در این نواحي اثرات اجتماعي معیشتي از گذشته

 داشته است.

راهکاری جهت  عنوان بههمواره کنش قاچاق  در منطقهبا توجه به نرخ باالی بیکاری  

عبارت است از ورود و  قاچاق بوده است. موردتوجهساکنان نواحي مرزی  امرارمعاش

پرداخت حقوق و عوارض  خروج کاالهای موضوع درآمد دولت )مجاز، مشروط( بدون

ممنوع قانوني، ممنوع توسط دولت و از گمرکي و عدم رعایت ضوابط کاالهای ممنوع )

حکومتي راجع  قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمي ایران که طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات

مجمع تشخیص مصلحت  80/0/15 غیررسمي( و ارز مصوب_)رسمي یبه مراودات مرز

 .(Shadnia, 2005و برای آن مجازات تعیین شده است ) نظام، جرم محسوب

 ز:اند ا اختصار عبارت بهانواع قاچاق 

 (قاچاق ارز )یا پول نقد رایج کشورهای خارجي 

 غیررسمي( تجاری_)رسمي یمراودات مرز 

 قاچاق سالح و مهمات 

 ( قاچاقسال یا بیشتر صد کی)یعني اشیایي با قدمت  قهیقاچاق آثار ملي و عت 

 .(Allamoradi, 1999)دخاني، مواد افیوني و مواد مخدر 

است که با  یا دهیپد يررسمیغی در مراودات مرزی ا برجستهعامل  عنوان بهقاچاق  

این عوامل به سه دسته  توجه به شرایط خاص یک کشور با عوامل متعددی ارتباط دارد که

این عوامل قاچاق، عوامل ساختاری مؤثر بر  .(Arabmaziar, 2001)است  میتقس کلي قابل

انجام امر،  یها و روش ها ستمیقوانین و مقررات ساند از کلیه عوامل غیرانساني مانند  عبارت
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 ها که نامناسب بودن این عوامل به امر و نظایر آن ها یو استراتژ ها استیتکنولوژی، س

 یها به نبود هماهنگي بین دستگاه توان ي، از مصادیق این عوامل مشود يقاچاق منجر م

سود بازرگاني باال برای  اقتصادی، تجاری و ارزی، تعرفه گمرکي و یها استیس دولتي

نامناسب بودن حقوق و مزایای کارکنان، نبود امنیت شغلي و سیستم  کاالهای وارداتي،

 یگذار متیدولتي برای کاالهای مصرفي و ق یها ارانهینامناسب ارتقای کارکنان، وجود 

 .(Dehghan, 2008)دولتي اشاره نمود 

این عوامل مربوط است به نیروی انساني که مبادرت  قاچاق،عوامل رفتاری مؤثر بر 

امر درگیر هستند. این  و یا کساني که با این کنند يغیررسمي( م_)رسمي یبه مراودات مرز

و  يشکن قانون : گروه اول: قاچاقچیان دارای روحیهشوند يعوامل خود به دو گروه تقسیم م

رشد اجتماعي پایین، روحیه ، تمایل به کسب درآمد در زمان کمتر، یزیگر قانون

باال و تحصیالت پایین وعدم آگاهي از اثرات قاچاق در اقتصاد کشور را شامل ی ریخطرپذ

متولي و  یها گروه دوم: خصوصیات و عوامل رفتاری مربوط به کارکنان سازمان .شود يم

ي مواردی مانند نبود انگیزه کاری و احساس مسئولیت کارکنان، شایستگ است که ربط یذ

و  یساالر ستهیسرپرستان و مدیران، عدم ارتقای شغلي بر اساس نظام شا نداشت بعضي از

 .(Shajeei Ghaisur, 2005) شود يشامل م ها را توانمندی کارمندان و نظایر آن

 چهارچوب نظری

حق حاکمیت سیاسي و نظارت بر منابع موجود در  کننده انیعنوان ب مرزها از قدیم به

عنوان حصاری در مقابل تجاوزات و عاملي در جهت دفاع و امنیت  کشورها بوده و به

؛ اما تحوالت و تغییرات تکنولوژیکي در جهان، موجب تغییرات و شد يمحسوب م

به  شدن يجهان طرف کیکارکردهای مرز گردیده است. از اساسي در یها يدگرگون

و همچنین ایده و عقاید پویا گردید که بر مناطق  حرک درآمد. سرمایه، محصوالت، افرادت

گذاشته است و از طرف دیگر رفتارها و  مرزی و مسئله حاکمیت و استقرار مرزها تأثیر

حفظ ارزش و هویت قومي و  تحکیم آمیز برخي کشورها و مناطق در جهت یها استیس

اخیر  یها دهه که در دهد يداده است. مطالعات نشان م یا ژهیبه مرزها، اهمیت و یا منطقه
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 اعم از اقتصادی و اجتماعي و یا مناطق مرزی و تأثیرات مرزی در تحقیقات توسعه

 اکولوژیکي موردتوجه قرار گرفته است. این رغبت و عالقه وافر به مناطقي که در امتداد

از این تصور نشأت گرفته است طور مشخصي  اند به مرزهای همگرایي کشورها قرار گرفته

مناطق جغرافیایي ویژه ممکن است موجب ایجاد سازگاری و همساني اقتصادی در  که این

(. بدین معني که در مرزهای اکثر کشورهای Niebuhr, 2005همگرایي بین کشوها گردد )

 از نیاز مردم مرزنشین از طریق مبادالت مرزی تأمین يتوجه توسعه، سطح قابل درحال

غیررسمي و محلي بودن آن، دارای نقش پراهمیتي در  رغم يمبادالت، عل گونه نیشود. ا مي

. شود يبوده و باعث بهبود زندگي ساکنان نقاط مرزی م مبادالت میان کشورهای همسایه

 یها یدر نوع خود به توسعه همکار یيها انیجر ای کردن چنین مبادالت و برنامه رو نیازا

ترش بازارهای مرزی محلي، ایجاد صلح و ثبات در مناطق مرزنشین و متقابل اقتصادی، گس

منطقه را به  ازیها و خدمات موردن باالخره بهبود امنیت در این مناطق و بهبود زیرساخت

تواند نقشي بزرگ در ترقي و پیشرفت  در کل اقتصاد مناطق مرزی مي .آورد همراه مي

دهای زندگي مردم، کاهش فقر، توزیع توسعه اقتصادی نواحي مرزی، بهبود استاندار

بیشتر بین نواحي  یها یهمکار درآمد، ایجاد روابط دوستي و آشنایي بیشتر، تسریع مناسب

اما آنچه مهم و در این تحقیق در بعد  (Chandoevwit, 2004, 145مرزی داشته باشند )

عینک نظری استفاده گردیده است پیامدهای  عنوان بهقرار گرفته است و  دیتأکنظری مورد 

فرض قاچاق و به دنبال آن پیامدهای  طور به ناامنی وکارها کسبها بر  منفي این بازارچه

 دییتأبر حوزه تحصیل و آموزش است. مطالعات زیادی این امر را  دیتأکفرهنگي با 

کار کردی  اند: تداخل اذعان داشته (Ghaderzade et al., 2012مثال ) عنوان بهاند.  کرده

مندی و ناکارآمدی سیستم نظارت دروني  نهادی، بوروکراسي بغرنج و بازدارنده، آسیب

ها به  که بازارچه باعث شدهها، نابساماني موقعیتي و فشارهای برون ساختاری  بازارچه

بخشند. این عوامل های مختلف تداوم ب پدیده قاچاق را در حالت يمیرمستقیغ یها وهیش

ي و ساختاری بر زندگي کلي جوانان مرزی و سازمان برونعلل  عنوان بهخود و  وبهن به

زیادی گذاشته است به این معنا که تحوالت و  راتیتأث ها آنتحصیالت  خصوصاً
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نوبه خود زمینه تغییرات مهمي را در میان اقشار جوان  های اقتصادی و اجتماعي به دگرگوني

ها در جدال بین  این سوژه .فرهنگ شده است شدن يجهانکه صحبت از  داشته است تا جائي

گر محسوب  مثابه فردی انتخاب عنوان کنشگر عقالني، گاه به بازار و نظام آموزشي، به

زنند؛ و گاه منفعالنه و غیر نقادانه  مندی از چیزی دست به عمل مي قصد فایده شوند و به مي

کنند. بسیاری از  ا غالب است، انتخاب ميه و براثر دیگران مهم و فشار اجتماعي که بر آن

اهمیت است، ارزش قائل نیستند و  های فرهنگي که در چشم جامعه بي جوانان برای پاداش

دهند؛  قرار مي دییتأهایي که جامعه و دیگران مورد  کنند که خود را به آن ارزش سعي مي

ج یافته است. برساند و در آن چارچوبي سبک زندگي را برگزیند که در جامعه روا

که همه در  جامعةبازد. به یک معنا در  رنگ مي جیتدر بهانگیزه تحصیلي  بیترت نیا به

که تحصیالت  ها است. وقتي جستجوی نفع و سود هستند، منزلت بازتابي از اقتصاد و دارایي

پذیر کردن اقتصادی  نتواند جوانان را برای ورود به بازار کار آماده کند و کارکرد جامعه

شوند. در  آموزان و جوانان در آن محیط دچار ازخودبیگانگي مي دچار اختالل باشد، دانش

عوامل محیطي نیز بر ادراک افراد که  شده انیب دیتأکنظریات مربوط به انگیزش تحصیلي با 

برانگیختن آنان به تالش برای برآوردن نیاز )بروز  شود و از آنچه نیاز آنان محسوب مي

درباره انواع غذاها و الگوهای  مثال، آموزش و تبلیغ عنوان به. گذارند يتقاضا( تأثیر م

احساس کنند یا  تواند موجب شود مردم نیازهای جدیدی را مسکن، یا خدمات سالمتي مي

 احساس نیاز در آنان به تقاضا تبدیل شود. تقدیر و ترفیع دانشجوی ممتاز و موفق ممکن

. (Kave, 2010:28) به مرتبه و منزلت باالتر برانگیزانداست تمایل دیگران را برای دستیابي 

عادات فکری برگرفته از این بافت اجتماعي تجارت و بازار مرزی و همچنین  سان همانبه 

چیز است  گذاری بر همه کند که پول مبنای ارزش قاچاق پیوسته این ذهنیت را بازتولید مي

و منزلتي که این بافت  ابدتواند به قدرت دست ی و فرد تنها در حوزه مادیات است که مي

ي چشم وهم چشمی به آموزش در فرهنگي که آور یرواین بنابر؛ کند کسب کند تائید مي

تواند  بر آن سلطه دارد، کاری عبث و بیهوده است؛ چون بازده این آموزش در آینده نمي

مبنای منزلتي فرد را تأمین کند که در این جامعه رواج داده شده است. همچنان که 
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(Deflem, 2004بیان مي ) ای، روابط اجتماعي را بیشتر  کند گرایش کلي به کنترل محاسبه

دهند، هدایت کرد،  به سمت وضعیتي اجباری توسط پولي که مردم دارند یا نمایش مي

تواند  است. آزادی شخصي محفوظ مانده و حتي مي زیچ همهصرفاً با این گرایش که پول 

 ازلحاظزار مرزی در جوار میدان مدرسه است )در چنین جامعه که میدان با .افزایش یابد

اشتیاق دانش آموزان به چندان اشتیاقي به تحصیل نخواهد داشت.  آموز دانشذهني( دیگر 

آموز را جلب  تکلیف توجه دانش ؛که نییک فعالیت تحصیلي در نگاه اول اشاره دارد به ا

یاق تا پایان تکلیف است ازآن تأمین انرژی الزم جهت تداوم هیجان و اشت کرده است و پس

(Najafi Sarami, 2015). عنوان عامالني در میدان مدرسه  آموزان به در جامعه مرزی دانش

های متفاوتي دارند با افرادی که در میدان بازار قرار دارند. میدان  واره و علمي عادت

 ای از ای را که محصول ادغام ضرورت ماندگاری این میدان یا مجموعه واره عادت

تواند موجب به  ها مي دهد. ناهماهنگي وبیش هماهنگ هستند ساختار مي های کم میدان

وجود میدان بازار در  .گسیخته شوند وارة عادتشده یا حتي  تقسیم وارة عادتوجود آمدن 

میدان بازار را نیز کسب کنند و از  وارة عادتها  شود که سوژه جوار میدان مدرسه باعث مي

اکثریت مردم مدرن در اغلب  ازآنجاکهتحصیلي گسیخته شوند. در این جوامع  وارة عادت

، این عقیده قوت باشدآوری پول  اوقات زندگي خود باید حواسشان را صرف جمع

گیرد که الزمه رسیدن به هر نوع شادماني و خرسندی مشخص در زندگي تصاحب  مي

ز و ابزاری صرف به هدف غایي نیا مقدار معیني پول است. پول به لحاظ دروني از پیش

که این هدف تأمین شد، ناخرسندی و کسالت شدید متناوبي ایجاد  شود. هنگامي تبدیل مي

اند به نحوی بارز  ای که ثروتي اندوخته توان در تجار بازنشسته گردد. این حالت را مي مي

هي به در چنین جوامعي جوانان چندان توج صورت نیبد (Simmel, 2007) .مشاهده کرد

 رندهیدر یادگیری است که دربرگ یگذار هیاشتیاق شناختي نوعي سرماشناختي ) اقیاشت

باشد( مي های دشوار تمایل به کوشش فکری، درک مفاهیم پیچیده و تسلط بر مهارت

(Fredricks, 2004) آموزان  باشند. متعاقب این رفتار دانش ندارند و بیشتر سرگرم بازار مي

تالش، پافشاری و  نمودی از اشتیاق رفتاری، عنوان به تکالیف کالسيدر مثال  طور به
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تکالیف و هر آنچه در حوزه تحصیالت و مدرسه و  تیدرنهاي نخواهند کرد و کمک

عاطفي آنان نیز از بین  اقیاشت کم کمبیند. بدین معنا  ي نميارزشتعهدات مربوط به آن است 

وارهای  تجارت و بازار است جای عاداتواره میدان  خواهد رفت و هر آنچه عادت

های  ي هژموني بازار و سرمایه در شهرستانطورکل بهتحصیلي و مدرسه را خواهد گرفت. 

باشد که جامعه در آن حل شده است و فرهنگ در خدمت آن قرار ی ميا اندازه بهمرزی 

تمان بازار در عنوان جزئي از این نظام فرهنگي زیر سیطره گف گرفته است. نظام آموزشي به

کند،  عصری که دانش فرایند عقالني شدن را هدایت مي باوجودامان نمانده است و 

 ی منفي و شدیدی بر حوزه تحصیالت در مناطق مرزی وجود داردرگذاریتأث

 
 نظری تحقیق مدل .0شکل 

Figure 1. Theoretical Frmework 
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 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای اصلی پژوهش

 اشتیاق تحصیلی

های مختلف  ی است که متشکل از مؤلفهچندبعدای  اشتیاق تحصیلي سازه تعریف مفهومی:

اشتیاق تحصیلي  نیچن هم .(Martin, 2008:269رفتاری، شناختي و انگیزشي است )

نسبت به مدرسه و توانایي برآوردن انتظارات عملکرد را شامل  آموز دانشهای  نگرش

 .شود يم

ی ا نمرهعملیاتي عبارت است از  ازنظردر این پژوهش اشتیاق تحصیلي  تعریف عملیاتی:

 (0335) 8بلومنفیلد، پاریس فردریکز تحصیلي اشتیاق مقیاسکه دانش آموزان در پرسشنامه 

 ی زیر اقدام شده است؛ها مؤلفهآوردند. برای سنجش اشتیاق تحصیلي بر اساس  دست به

 رفتاری اشتیاق

آموزان و حرکات آنان که مطابق با قوانین  های دانش اشتیاق رفتاری تحصیلي به تالش

 .(Apelton et al., 2008)مدرسه باشد اشاره دارد 

 عاطفی اشتیاق

های مربوط به مدرسه و تمایل به  آموز و عالقه به چالش بردن دانشاشتیاق عاطفي به لذت 

 .انجام تکالیف مدرسه و تحصیالت اشاره دارد

 اشتیاق شناختی

آموزان در تکالیف مدرسه و همچنین اندیشه و  دانش گذاری اشتیاق شناختي به سرمایه

 (.Ibid:2008تمایل به یادگیری و تالش برای یادگیری اشاره دارد )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fredericks, Blumenfeld, Paris 
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 انگیزش تحصیلی

شود که منجر به یادگیری و  انگیزش تحصیلي به رفتارهایي اطالق ميتعریف مفهومي: 

 (.Ruhi et al, 2007:100شود ) پیشرفت مي

انگیزش تحصیلي نمره ایست که آزمودني از آزمون انگیزش تحصیل  تعریف عملیاتی:

 گویه است. 00آورد. این آزمون دارای  هارت به دست مي

ی ها بازارچهکه توسط مرزنشینان در  گردد يمیي اطالق دادوستدهابه  مرزی:تجارت 

یي از قبیل ها شغلافراد به  ها بازارچه. در این ردیگ يممرزی رسمي و موقتي صورت 

 .ندینما يمامرار معاش  ها آنی و غیره اشتغال دارند و از طریق کولبری، رانندگي و ور لهیپ

که  شود يماقتصادی گفته  حوزةبه مراودات غیررسمي و غیرقانوني در  قاچاق: دةیپد

 (.Arabmaziar, 2001) ردیگ يمبرخالف ضوابط قانوني کشور انجام 

ی اقتصادی رسمي و غیر رسمي ها تیفعالمراودات مرزی شامل انواع  مراودات مرزی:

 .(Ahmadi, 2017) شود  يماست که در محدوده مناطق مرزی انجام 

 پژوهش روش

این نوع تحقیق که ازنظر فلسفي . باشد يم 8«روش ترکیبي»در این مقاله،  مورداستفادهروش 

 بر همگرایي پارادایمي و اجتناب از دیمبتني بر رویکرد پراگماتیسم است، با تأک

کیفي متعارف، درصدد ترکیب هر دو رهیافت کمي و کیفي در -های کمي گیری وضع

 ,.Mohamadpoor et al)زمان، متوالي یا تغییرپذیر است  هم طور واحد به یک مطالعه

آوری  جمع موردمطالعههای  های کمي در میدان پژوهش حاضر، ابتدا کار داده . در(2010

قرار گرفت  مورداستفادهها روش کیفي نیز  ها و چهارچوبي جامع از یافته داده دییتأو برای 

و  ها يژگیودر این مقاله جهت آشنایي بیشتر با  ترکیبي آورده شده است. صورت بهو نتایج 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Mixed Method 
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یي نیز صورت گرفت که در این ها مصاحبه، موردمطالعهشرایط افراد حاضر در میدان 

 تر شد. یي جدید که قبل از انجام آن مغفول مانده بود، روشنها جنبه ها مصاحبه

ه پرسشنام تحلیل اسنادی، مشاهده، مصاحبه و یها در پژوهش حاضر، از روشها  داده 

گردآوری شده است. روستاهای ساوجي، سعدآباد و ني از شهرستان مریوان و روستاهای 

های  ای که با بازارچه آباد و ننور هم از شهرستان بانه به دلیل ارتباط گسترده کیله عباس

، جمعیت کل 8036مرزی دارند مورد هدف مقاله حاضر هستند. طبق دادهای سرشماری 

 083باشد که بر طبق فرمول کوکران تعداد  نفر مي 8051کور، آموزان روستاهای مذ دانش

تصادفي انتخاب شدند. در بخش کیفي  صورت بهنمونه  عنوان بهنفر از جمعیت کل، 

هدف مقاله حاضر تبیین مسئله تحصیالت دانش آموزان و سازوکار آن با  که یيازآنجا

، کارهای فرهنگي، وضعیت تحصیالت چونی رهایمتغ، با توجه به استپدیده قاچاق 

متفاوتي های  ارتباط با مدارس، جوانان، بازه سني جوانان، وضعیت اشتغال و نظایر آن با تیپ

افراد ورد مصاحبه آورده شده  تعداداز افراد مصاحبه انجام گرفته است. در جدول زیر 

 است.

 تعداد افراد مورد مصاحبه .7جدول 

Table 2. Number of people interviewed 

 مصاحبه فردی مصاحبه گروهی
 ها گروه

 مؤنث مذکر مؤنث مذکر

 دانش آموزان 4 10 2 2

 بازاری 0 11 - -

 های فرهنگي گروه 3 7 - -

اول( انجام  از گروه)با افرادی غیر  گروپ فوکوسمصاحبه فردی و  85در گروه محصالن 

داد،  افراد و روش گروهي بهتر نتیجه مي کردن جمعدر این گروه  که یيازآنجاگرفته است. 

نفر  88تنها در این گروه مصاحبه جمعي انجام گرفته شده است. در گروه بازاریان به تعداد 

نفر از افراد  83مصاحبه عمیق انجام گرفته شده است. در ارتباط با گروه سوم به تعداد 

مستقیم و  طور بهه؛ که مصاحبه انجام گرفته است. از دالیل برگزیدن این افراد اینک



 5911 پاییز | 49شماره | بیست و هشتم سال |فصلنامه علوم اجتماعي  | 511

با حوزه فرهنگي در ارتباط هستند. در جدول زیر افرادی که مورد مصاحبه قرار  میرمستقیغ

 اند، آورده شده است. گرفته

 
 افراد مورد مصاحبه فردی. 1جدول 

Table 3. Individuals interviewed 

 فرهنگیان بازاریان آموزان دانش

 شغل اسم سن ردیف شغل اسم سن ردیف رشته دوره سال ردیف

 سارو 37 1 قاچاقچي مسعود 36 1 تجربي متوسطه دوم 1
فروشنده 

 کتاب

 معلم سیروان 33 2 قاچاقچي هیوا 37 2 انساني متوسطه دوم 2

 مشاور امیر 37 3 دالل هژار 34 3 ریاضي متوسطه دوم 3

 متوسطه اول 4
فني و 

 یا حرفه
 مشاور حسن 37 4 باربر نادر 26 4

 معلم یعقوب 36 5 چي ضمانت کامران 40 5 ریاضي متوسطه دوم 5

 متوسطه دوم 6
و  يفن

 یا حرفه
 کتابخانه علي 43 6 دالل رحیم 32 6

 معاون علي 42 7 دالل سیروان 42 7 ریاضي متوسطه اول 7

 احمد 33 8 قاچاقچي رسول 34 8 تجربي متوسطه دوم 8
کارمند 

 دولتي

 اسماعیل 37 9 بازاری دیار 29 9 ریاضي متوسطه دوم 9
کارمند 

 دولتي

 متوسطه دوم 10
و  يفن

 یا حرفه
 معلم اسعد 35 10 دار مغازه هیمن 31 10

  باربر هیوا 23 11 انساني متوسطه دوم 11

 تجربي متوسطه دوم 12

 انساني متوسطه دوم 13

 ریاضي متوسطه دوم 14



 511 |  فر  یاحمد...؛ ینقش مراودات مرز لیناسازواره؛ تحل یا دوگانه الت،یمرز و تحص

 اعتبار و پایایی

ي و عاطف تحصیلي در سه بعد شناختي، رفتاریدر بخش کمي، برای سنجش متغیر اشتیاق 

است؛ استفاده  گویه 86 دارای که( Fredericks et al, 2004)های استاندارد.  از پرسشنامه

شده است که از سطح باالی پایایي و اعتبار برخوردار است. سطح پایایي مقیاس اشتیاق 

غیررسمي(، پرسشنامه _رسمي) یمرزاما برای متغیر مراودات ؛ باشد يم( 85/3تحصیلي )

قرار گرفت و اعتبار  موردمطالعهمتخصصان حوزه  دییتأجدیدی طراحي شد و مورد 

شد. برای سنجش پایایي ابزار نیز، پرسشنامه در اختیار سي نفر  دییتأمحتوای ابزار سنجش 

( نشان 30/3پیش آزمایش قرار گرفت و آزمون آلفای کرونباخ سطح پایایي را ) صورت به

ها  شوندگان، یافته های مصاحبه با استناد به گفته ها افتهد. در بخش کیفي نیز بعد از تحلیل یدا

خودشان قرار گیرد. جدا از  دییتأها مورد  های آن به خود افراد نشان داده شد تا تحلیل گفته

های مختلفي چون مشاهده، مصاحبه، مصاحبه  این مورد اطالعات این مقاله توسط روش

 کند. ها را دوچندان مي که این انواع باورپذیری یافته تسا  شدهی آور جمعگروهي 

ی ریگ شکلی گوناگوني در چگونگي و روند ها جنبهموقعیت جغرافیایي این منطقه از 

تجارت مرزی نقش داشته و از علل و بسترهای ظهور این پدیده در منطقه بوده است. یکي 

مرزی با مرکز کشور  مکاني این منطقه -صله زمانيمسافت و فا طرف کیاز، ها جنبهاز این 

و از طرف دیگر مسافت و فاصله این منطقه با نقاط مسکوني و مبادالتي کشور عراق است. 

غیرمستقیم از طریق عدم  طور بهعاملي بوده است که  مثابه بهبعد فاصله زیاد مرکز از مرزها 

از جانب قدرت مرکزی بر مسئولین ناظر بر ورود و خروج  وسخت سفتی ها نظارتامکان 

تجارت  ي باعث تسریع هرچه بیشتر روند ظهورنوع بهکاال و ارتباطات مرزی در منطقه، 

 مرزی در منطقه بوده است.

 

 

 

 
  



 5911 پاییز | 49شماره | بیست و هشتم سال |فصلنامه علوم اجتماعي  | 519

 موردمطالعهجامعه  . موقعیت جغرافیایی7 شکل

Figure 2. Geographical location of the studied community 

 (: سایت فرمانداری شهرستان بانه)مأخذ

 ها تحلیل یافته

 بخش کمی

اجتماعي در بخش تحلیل کمي حاکي از این  -های توصیفي متغیر پایگاه اقتصادی یافته

پایین قرار  طبقةاجتماعي در  _پایگاه اقتصادی ازنظرآموزان  درصد دانش 50است که 

آموزان نمونه مطالعه در طبقه متوسط قرار  درصد جمعیت دانش 0/03دارند. همچنین 

. اند گرفتهباال قرار  طبقةدرصد جمعیت کاربران نمونه مقاله در  51/8 تیدرنهاو  اند گرفته

 کهدهد  اجتماعي نشان مي -های توصیفي مرتبط با شاخص پایگاه اقتصادی  همچنین آماره

 18/85قرار دارد و میانگین شاخص پایگاه اقتصادی ـ اجتماعي  08و  5یف بین دامنه ط

 آموزان در سطح پاییني قرار دارد. اجتماعي دانش ـدهد پایگاه اقتصادی  است که نشان مي

غیررسمي( نشان _رسمي) یمرزهای توصیفي مربوط به شاخص مراودات  یافته

و میانگین شاخص تجارت مرزی و مراودات  قرار دارد 53و  83دامنه طیف بین دهد که  مي
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آموزان از  دهد ارزیابي مثبت دانش است که نشان مي 88/08غیررسمي( _رسمي) یمرز

 غیررسمي( در سطح باالیي قرار دارد._رسمي) یمرزتجارت مرزی و مراودات 

دهد که در بعد اشتیاق  های توصیفي نشان مي در خصوص متغیر وابسته مقاله، یافته

است که نشان  33/3قرار دارد و میانگین این شاخص  83و  5رفتاری دامنه طیف بین 

بعدی از ابعاد اشتیاق تحصیلي در سطح پاییني  عنوان بهآموزان  دهد اشتیاق رفتاری دانش مي

 قرار دارد و میانگین شاخص 03و  5قرار دارد. در بعد اشتیاق شناختي دامنه طیف بین 

بعدی از  عنوان بهآموزان  دهد اشتیاق عاطفي دانش که نشان مي است 81/85اشتیاق عاطفي 

پاییني قرار دارد. در بعد اشتیاق شناختي دامنه طیف بین  نسبتاًابعاد اشتیاق تحصیلي در سطح 

دهد اشتیاق  که نشان مي است 05/80قرار دارد و میانگین شاخص اشتیاق شناختي  06و  6

بعدی از ابعاد اشتیاق تحصیلي در سطح پاییني قرار دارد.  عنوان بهآموزان  ششناختي دان

های مربوط به چولگي و کشیدگي در تمامي متغیرها حاکي از  الزم به ذکر است آماره

 باشد. ها مي نرمال بودن توزیع داده

در بخش آمار استنباطي رابطه بین متغیر وابسته )اشتیاق تحصیلي( در هر بعد به 

 یمرزاشتیاق شناختي، رفتاری، عاطفي( و متغیرهای مستقل مراودات ) کیتفک

 اجتماعي مورد آزمون قرار گرفت. -غیررسمي( و پایگاه اقتصادی_رسمي)

بر غیررسمي( _رسمي) یمرزداری بین اشتیاق رفتاری و مراودات  آزمون رابطه معني

 باشد: جدول زیر مي اساس

 بین اشتیاق رفتاری و تجارت مرزی و قاچاق رابطةضریب همبستگی پیرسون  .9جدول 

Table 4. Pearson correlation coefficient of the relationship between 

behavioral desire and cross-border trade and trafficking 

 
ضریب 

 همبستگی

تعداد 

 نمونه

سطح 

 داری معنی

 000/0 380 -97/0 غیررسمي(_رسمي) یمرزاشتیاق رفتاری و مراودات 

 رابطة -31/3و ضریب همبستگي  333/3ی دار يمعنکه در سطح  دهد يمارقام جدول نشان 
غیررسمي( و اشتیاق _رسمي) یمرزداری بسیار قوی بین تجارت مرزی و مراودات  معني



 5911 پاییز | 49شماره | بیست و هشتم سال |فصلنامه علوم اجتماعي  | 516

آموزان  دانش هراندازهتوان استنباط کرد که  چنین مي آموزان وجود دارد. رفتاری دانش
غیررسمي( قرار داشته باشند، از اشتیاق _رسمي) یمرزبا مراودات  توأمبیشتر در فضایي 

یعني اینکه بیشتر ؛ شود بعدی از اشتیاق تحصیلي کاسته مي عنوان بهها  رفتاری آن
دهد و بنابراین در آن میدان  های بازار شخصیت آنان را تحت سیطره قرار مي واره عادت

 پردازند. بیشتر به رقابت مي
بر غیررسمي( _رسمي) یمرزداری بین اشتیاق عاطفي و مراودات  معني آزمون رابطه

 باشد: جدول زیر مي اساس

 بین اشتیاق عاطفی و تجارت مرزی و قاچاق رابطةضریب همبستگی پیرسون  .5جدول 

Table 5. Pearson correlation coefficient of the relationship between 

emotional desire and cross-border trade and trafficking 

 
ضریب 

 همبستگی

تعداد 

 نمونه

سطح 

 داری معنی

 000/0 380 -93/0 غیررسمي(_رسمي) یمرزاشتیاق عاطفي و مراودات 

 رابطة -30/3و ضریب همبستگي  333/3ی دار يمعنکه در سطح  دهد يمارقام جدول نشان 
غیررسمي( و اشتیاق _رسمي) یمرزداری بسیار قوی بین تجارت مرزی و مراودات  معني

آموزان  دانش هراندازهتوان استنباط کرد که  چنین مي آموزان وجود دارد. عاطفي دانش
بازار و قاچاق واکنش نشان دهند، از  مباحثبیشتر از فضایي تحصیالت دور باشند و به 

با این اوصاف  شود. بعدی از اشتیاق تحصیلي کاسته مي انعنو بهها  اشتیاق عاطفي آن
نیستند که وظایف و برنامه درسي خود را به نحو احسنت  قائلآموزان هیچ ارزشي  دانش

 انجام دهند یا نه.
بر غیررسمي( _رسمي) یمرزداری بین اشتیاق شناختي و مراودات  آزمون رابطه معني

 باشد: جدول زیر مي اساس

 بین اشتیاق شناختی و تجارت مرزی و قاچاق رابطةضریب همبستگی پیرسون  .6جدول 

Table 6. Pearson correlation coefficient of The relationship between 

cognitive enthusiasm and cross-border trade and trafficking 

 داری سطح معنی تعداد نمونه ضریب همبستگی 

 یمرزاشتیاق عاطفي و مراودات 

 غیررسمي(_رسمي)
90/0- 380 000/0 



 511 |  فر  یاحمد...؛ ینقش مراودات مرز لیناسازواره؛ تحل یا دوگانه الت،یمرز و تحص

 رابطة -33/3و ضریب همبستگي  333/3ی دار يمعنکه در سطح  دهد يمارقام جدول نشان 

غیررسمي( و اشتیاق _رسمي) یمرزداری بسیار قوی بین تجارت مرزی و مراودات  معني

آموزان  دانش هراندازهتوان استنباط کرد که  چنین مي آموزان وجود دارد. شناختي دانش

غیررسمي( قرار داشته باشند، از اشتیاق _رسمي) یمرزبا مراودات  توأمبیشتر در فضایي 

آموزان هیچ  دانش درواقعشود.  بعدی از اشتیاق تحصیلي کاسته مي عنوان بهها  شناختي آن

کت فعالي در مدرسه و کالس درس انگیزه و تالشي برای یادگیری نخواهند داشت و مشار

 ندارند.

اجتماعي و شاخص اشتیاق تحصیلي به  -ی بین پایگاه اقتصادیدار يمعنآزمون رابطه 

 باشد: شرح جدول زیر مي

بین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و اشتیاق تحصیلی  رابطةهمبستگی پیرسون  بیضر .2جدول 

 آموزان دانش

Table 7. Pearson correlation coefficient Relationship between socio-

economic status and students' academic achievement 

 
ضریب 

 همبستگی
 داری سطح معنی تعداد نمونه

 000/0 380 90/0 پایگاه اقتصادی ـ اجتماعي و اشتیاق تحصیلي

 33/3و ضریب همبستگي  333/3ی دار يمعنکه در سطح  دهد يمارقام جدول باال نشان 

آموزان وجود دارد  اجتماعي و اشتیاق تحصیلي دانش _دار بین پایگاه اقتصادی  رابطه معني

آن  دهنده نشاندار است. رابطه مثبت بین دو متغیر فوق  درصد معني 36و این رابطه در سطح 

از اشتیاق تحصیلي آموزان باالتر باشد،  اجتماعي دانش _پایگاه اقتصادی هرچقدراست که 

بودن رابطه بین پایگاه  دار يمعن ()جدولF باالتری برخوردار خواهند بود. همچنین آزمون

 و 333/3ی دار يمعنها را در سطح  آموزان و اشتیاق تحصیلي آن اجتماعي دانش_اقتصادی 

 نشان داد. 85/80مقدار 
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 اجتماعی و اشتیاق تحصیلی -بین پایگاه اقتصادی رابطة .8جدول  

Table 8. The relationship between socio-economic status and 

educational motivation 

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجة 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
کمیت 

F 

سطح 

 معناداری

 000/0 16/12 30/2 42 740/96 بین گروهي

  189/0 337 815/63 گروهي درون

   380 555/160 کل

 -بین پایگاه اقتصادی  رابطةبرای  Fکه کمیت  دهد يماطالعات توصیفي جدول نشان 

 333/3داری  است و همچنین سطح معني 85/80آموزان  اجتماعي با اشتیاق تحصیلي دانش

اجتماعي و اشتیاق تحصیلي -متغیر پایگاه اقتصادی نیانگیماین است که بین  دهنده نشان

 داری وجود دارد. آموزان تفاوت معني دانش

مشخص شدن سهم تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته  منظور بهدر ادامه 

از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. در تحلیل رگرسیون چند متغیره، سهم تأثیر هر یک 

ها مشخص  قل بر متغیر وابسته بدون لحاظ کردن تقدم و تأخر در بین آناز متغیرهای مست

 شود. مي

 (Enterروش رگرسیون چندمتغیره متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ) .4جدول 

Table 9. Multivariate regression of independent variables on dependent 

variable (Enter method) 

 B SE.B Beta T Sig متغیرها
 000/0 635/63 - 172/1 560/74 مقدار ثابت

 001/0 911/9 162/0 328/0 248/3 اجتماعي -پایگاه اقتصادی

مراودات مرزی 

 غیررسمي(_)رسمي
465/1- 028/0 857/0- 562/52- 000/0 

R R
2

 
R

2 
 یافته تعدیل

انحراف معیار 
S.E 

 داری معني سطح Fکمیت 

600/3 283/0 268/0 330/17 269/19 000/0 
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( بدین معني است که متغیرهای مستقل داخل 532/0) Rضریب همبستگي چندگانه یا 

 قومي کاربران( ارتباط دارند. تیوابسته )هودرصد با متغیر  60 باًیتقر زمان هم طور بهمعادله 

R
درصد از واریانس متغیر هویت قومي  08دهد که  نشان مي آمده دست بهضریب تعیین  ای 2

درصد باقیمانده را  10و حدود  شود يمی مستقل موجود در معادله تبیین رهایمتغ لهیوس به

 که خارج از این بررسي قرار دارند. کنند يممتغیرهای دیگری تبیین 

 -، متغیرهای پایگاه اقتصادیTی دار يمعنبا توجه به اطالعات جدول فوق و آزمون 

با اشتیاق تحصیلي  دار يمعنغیررسمي( دارای رابطه _رسمي) یمرزاجتماعي و مراودات 

 .باشند يمآموزان  بر اشتیاق تحصیلي دانش رگذاریتأثآموزان است از عوامل  دانش

مشخص است، مقدار این ضریب برای متغیر پایگاه  Betaدر ستون  طور که همان

 -861/3( غیررسمي_رسمي) یمرزو برای متغیر مراودات  850/3اجتماعي  -اقتصادی

غیررسمي( بیشترین تأثیر را بر اشتیاق _رسمي) یمرزبنابراین متغیر مراودات ؛ باشد يم

آموزان داشته است. با توجه به جدول فوق، معادله رگرسیون ناشي از  تحصیلي دانش

 شود: زیر خالصه مي صورت به دار يمعنمتغیرهای 

( -861/3اجتماعي + ) -( پایگاه اقتصادی850/3آموزان = ) اشتیاق تحصیلي دانش

 غیررسمي(_رسمي) یمرزمراودات 

 :شود يمرگرسیوني فوق، نکات ذیل روشن  معادلةبر اساس 

بر اشتیاق  850/3ها به میزان  آموزان آن اجتماعي دانش -متغیر پایگاه اقتصادی -8

ها تأثیر دارد و داللت بر این دارد که به ازای یک واحد افزایش در انحراف  تحصیلي آن

 850/3آموزان به میزان  اجتماعي، میزان اشتیاق تحصیلي دانش -معیار پایگاه اقتصادی

 .ابدی يمانحراف استاندارد افزایش 

بر اشتیاق تحصیلي  -861/3غیررسمي( به میزان _رسمي) یمرزمتغیر مراودات  -0

ها تأثیر دارد و داللت بر این دارد که به ازای یک واحد کاهش در انحراف معیار متغیر  آن

 861/3آموزان به میزان  غیررسمي(، میزان اشتیاق تحصیلي دانش_رسمي) یمرزمراودات 

 .ابدی يمانحراف استاندارد افزایش 
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 بخش کیفی

مجدد به میدان از روش کیفي و  در مراجعه نیمحققار سنجي نتایج مطالعه کمي، جهت اعتب

از روش  ها مصاحبهی فردی و گروهي استفاده شده است. جهت تحلیل ها مصاحبهتکنیک 

در این تحلیل مضمون و تکتیک تحلیل کدگذاری مضامین/مفاهیم استفاده شده است. 

های موردنظر، ارتباط روبرو و  پرسشتک  روش بین پژوهشگر و پاسخگو در مورد تک

بدیهي  (.8031احمدرش، است )شود که منتج آن گفتگویي هدفمند  شخصي برقرار مي

ی ریگ نمونه روش بوده است. 8رسیدن به اشباح تئوریک ها مصاحبهاست که مالک تداوم 

در این بخش از مقاله  هدفمند و با استفاده از تکنیک گلوله برفي بوده است. صورت به

مقوله  5های بخش مصاحبه و مصاحبه گروهي آورده شده است. نتایج این بخش ذیل  یافته

 بندی و در جدول پایین آورده شده است. مفهوم صورت 55و تعداد 

 مقوالت و مفاهیم برگرفته از اطالعات میدانی .01جدول 

Table 10. Categories and concepts derived from field information 

 مقوله مفاهیم

 -توانا بودن بازاریان -تضعیف قدرت معلمان -معیارهای مادی منزلت -قدرت فرد بازاری

 -کسب هویت با پول -اجتماعي با پول شأن -قدرت اجتماعي ثروتمندان -احترام مادی

 .فرد در مراودات يپول گاهیجا -الگو شدن بازاریان

 دییاستحاله ارزشي تأ

 -عدم انجام تکالیف -عدم تعهد به وظایف -توجهي به مدرسه بي -توجهي به درس بي

 -توجهي به مطالب درسي بي -خوشحالي از تعطیالت فروان -عدم مطالعه -اهمیتي کتاب بي

 .عدم تمایل به مدرسه

گسیختگي هویت 

 تحصیلي

بیکاری محصالن  -تعریف و تمجید بازاریان -مقایسه مداوم با بازاریان -دلزدگي از تحصیل

 اقدام به ترک مدرسه -های مداوم دو راهي قرار گرفتن -يزگیانگ يبو 

احاطه ذهنیات ترک 

 تحصیل

 -کنکوری شدگان قبولتعداد کم  -درگذشتهموفقیت تحصیلي  -آموزان بازاری شدن دانش

 -کاهش قبولي در کنکور -عدم رضایت از نمرات -آموزان کنشگری اقتصادی دانش

 یادگیری نامناسب.

 افت تحصیلي

اقتصادی با  مشارکت -کارکردن در اکثر ایام تعطیل -کار در تابستان -کنشگری اقتصادی

 گرایي. فایده -گری محاسبه -والدین
 دگرگوني میدان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Theoretical Saturation 
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 مقوله مفاهیم

 -زرنگ بودن قاچاقچیان -مردمي بودن قاچاقچیان -روزی حالل -قاچاقچیان قهرمان

 بودن قاچاقچیان. توانمند -مقبولیت قاچاقچیان

مثابه کنش  قاچاق به

 فرهنگي

 در ادامه به تشریح هر یک از موارد پرداخته خواهد شد.

 دگرگونی میدان

آن  تبع بههای مختلف و  جامعه به قول بوردیو فضای اجتماعي است که مرکب از میدان

 تنها نهخود  در جامعه شده فیتعرها است. کنشگران متناسب با بافت  واره مملو از عادت

ها را  گیرند، بلکه خود نیز تا حدودی ساختار این میدان ها قرار مي این میدان ریتأثتحت 

های آن  واره هستند. میدان بازار و عادت ریرپذیتأثو  رگذاریتأثواقع عاملین دهند. در تغییر مي

تحت  شدت بههای مناطق مرزی را  های مختلف دیگر میدان ی بوده که طي دهها گونه به

کنند.  بندی مي نوعي که آن را تحت عناوین هژموني بازار صورت است. به دادهقرار  ریتأث

های خاص خورد را دارند  واره ن میدان علم و مدرسه عادتکنشگرا عنوان بهآموزان  دانش

 دائماًعاملي فعال  عنوان بهبنابراین کنشگر ؛ ها است که همیشه در حال رقابت با دیگر میدان

ها کمک  واره بیند و با انتخاب خود که از عادت های مختلف مي خود را درگیر میدان

آموزان در  سازد که دانشامر را نمایان ميزند. این مقوله این  مي به عملگیرند دست  مي

غیررسمي( را به _رسمي) یمرزطول زندگي به دالیل مختلف میدان بازار و مراودات 

. این سبک و سنگین در چارچوب بحث میداني ناشي از اند دادهمیدان علم و مدرسه ترجیح 

ی خاصي وجود دارد ازهایامتموارد متعددی است. یک اینکه: چون داخل هر میدان 

آموز روستایي در مناطق مرزی به دالیل  در حال مبارزه هستند. دانش دائمکنشگران به 

یک  عنوان بهبیند، بنابراین  مشکالت ساختاری آموزش خود را بازنده میدان علم مي

دهد. خیلي از  ، میدان خود را تغییر ميشده فیتعرگزینشگر در آن چارچوب ساختاری 

 اند: ن امر اشاره داشتهافراد به ای

کنم و با این امکانات تحصیلي کجا  جایگاه من که در این روستا زندگي مي» 
نمیشه با فقیری «. »متوسطه دوم -بوده؟ دلیر سؤالتونه باشه. جدا این همیشه برام  مي
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بر رقابت  رگذاریتأثزندگي خیلي  نیتأمدرس خوند. نداری و دغدغه آینده و 
در محیط » «.متوسطه دوم -ریبوار -توان تمرکز کرد. تحصیلي است که نمي

سخت  واقعاًمشکالت تحصیلي که وجود داره  خاطر بهروستایي تمرکز بر درس 
 -کنند. چاوان ي طي ميسخت بهآموزان متعددی مراحل تحصیلي را  است. دانش
فقط به درس خوندن فکر  شد ينماخه با این اوضاعي که داشتم «. »متوسطه دوم

؛ يرس ينمیي جا بهو میدونستم درسم اگر بهش توجه نکني و تالش نکني  کنم
 «.باربر -ساله 05 -بنابراین ترک تحصیل کردم و االن باربر هستم. نادر

گزینند که  و میداني را برمي زنند يمبا این اوصاف کنشگران مورد هدف دست به انتخاب 

ی داشته باشند. از دیگر دالیلي که یک میدان تا حدودی تر رقدرتپدر آن توانایي مبارزه 

بیند، بحث میزان موفقیت  شود و میداني دیگر جای آن را مي در ذهنیات کنشگران محو مي

تر قاچاق و بازار آزاد  جوامع است. به بیاني ساده دییتأهای مورد  آن میدان در کسب منزلت

کند.  ها کمک مي در کسب تاییدات به آن برای کنشگران مرزی بیشتر از تحصیالت

 کند: بیان مي باره نیدراقاچاقي مرز 
خوندم در اون شرایط زندگي االن رو داشتم؟ االن  شما اگر درس مي به نظر» 

 «.ساله 05 -دالل -هژار-ماشین دارم، خونه دارم. حداقل به کسي بدهکار نیستم

 کرد که: آموزان در این ارتباط بیان مي یکي دیگر از دانش 
درآمد اند،  ها از افرادی که شغل آزاد مثل بازار و قاچاق انتخاب کرده معلم واقعاً» 

 «.متوسطه اول -کژال –کمتری دارند و بنظر من فقیرتر هستند 

بنابراین ناتواني در کسب قدرت و ناتواني یک میدان به کسب تاییدات جامعه باعث 

تالش برای  درواقعدگرگوني میدان علم به میدان بازارمرزی در کنشگران شده است. 

آموزان در آن بافت فرهنگي در میدان بازار  کسب بیشترین سرمایه کل باعث شده که دانش

 ند.و تجارت مرزی دست به رقابت بزن
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 کنش فرهنگی مثابه بهقاچاق 

ها  باشد. لذا کنش و تفاسیر افراد مي ای از دیدگاه های هر جامعه برساخته هنجارها و ارزش

 موردمطالعهخورند. در اجتماع  مطابق دیدگاه افراد جامعه برچسب درست یا غلط مي

و فاقد دیدگاه  شده رفتهیپذغیررسمي( کنشي _رسمي) یمرزپژوهش حاضر، مراودات 

ی مناسب اشتغال، راهکارهاعدم  لیبه دلهنجاری منفي است. در آن مناطق  -ارزشي

تواند به  زندگي مردم و معیشت آنان با سختي مواجه است و بنابراین قاچاق از منظر آنان مي

غیررسمي( با دیدی _رسمي) یمرزمعیشت این افراد کمک کند. به عبارتي به مراودات 

 تواند راه گریزی نیز باشد. شود. حتي برای رهایي از مشکالت مالي مي ه نميمنفي نگریست

 اذعان داشت: کننده مشارکتیکي از افراد 
با آدمایي که قاچاق میکنن آشنا هستن  اینجا نزدیک مرزه و بیشتر همکالسیام» 

چون اینجا جای کوچیکیه و حتي ممکنه باباشون یا برادر بزرگترشون یا فامیالشون 
کاال قاچاق کنن. )البته نه هر قاچاقي( بد هم نیست و خب راحت میتونن کاال رو 

متوسطه  -با قیمت کمتر وارد کنن هم خودشون سود میکنن هم خریدار. رزگار
 «دوم

 کرد: بیان مي طور نیایکي دیگر از افراد مورد مصاحبه 
دانند،  دیم را قاچاق مي مياینکه خیلي از افراد مرفه کاری که ما داریم اینجا انجام »

دونن لب مرز زندگي کردن چه معنایي  ناشي از شکم سیرشان هست. اونا نمي
 «.سال 00 -کولبر -دارد. زندگي ما وابسته به این کاره. هیوا

 یکي دیگر از افراد مورد مصاحبه اذعان داشت:
نداره.  چنداني ریتأثقاچاق کار درستي باشد یا غلط، در اصل زندگي ما  واقعاً»

هیچ شغلي وجود نداره. البته من خودم که  واقعاًچون من ندارم زندگي کنم و 
. هر جنسي که به سالمت جامعه را تهدید کنه زنم ينمقاچاقچیم بخدا هر باری را 

مخالف اون هستم. مثل دارو و مواد اینا خالفن. اینا قاچاقن و نه یک متر پارچه. 
 «ساله 05 -کولبر-مسعود
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 گفت: آموزان مي یکي دیگر از دانش .
ها پدرشون در مرز  عموی من باربر هست. پدر من هم باربر هست. خیلي از بچه» 

 «.متوسطه دوم -کنه؟ این کار نباشه آقا ما از کجا بیاریم بخوریم؟ سلطان کار مي

ي برای بنابراین به این دلیل که بخش غیررسمي جامعه یعني مردم و نه قوانین قاچاق را کنش 

کنند و نه تخطي از قانون، به قاچاقچي نگاه منفي ندارد و  کمک به معیشت خود قلمداد مي

 کنند. نیز حمایت مي ها آنکنند و حتي از  قلمداد نمي هنجارشکنآن را 

 گسیختگی هویت تحصیلی

یک سازه اجتماعي بیشتر از هر ابزاری اوضاع اجتماعي جامعه را نمایان  عنوان بههویت 

را بر چیستي فرد خواهند گذاشت. طي انجام  ریتأثهای زندگي بیشتر  کند. محیط مي

تحقیقات میداني و مصاحبه با افراد مختلف و تحلیل این اطالعات به این مقوله مهم 

دچار تغییر شده  شدت بهکننده افراد در طول یک دهه گذشته  شد که مشخص افتهی دست

 کرد: ین مورد بیان مياست. یکي از معلمین در ارتباط با ا

در گذشته فرد با افتخار خاصي از مدرسه، دانشگاه بعنوان ابعادی از خود حرف » 
. شرایط اقتصادی این منطقه و خیلي از مناطق در جهان یک تغییر ایجاد زد يم

 «.معلم -ساله 00 -کرده و آن سهم بیشتر پول در تعریف فرد از خود است. سیروان

ی بازار احاطه شده است و نمودهاتوسط  توان فهمید که بیشتر ابعاد هویت مي تأملبا کمي  

آموزان و جوانان  این نمودها سهم بسزایي در تعریف فرد دارد. با مرور زمان هویت دانش

و بازتعریف  سازد يمها تغییر و خود را دوباره  اجتماعي است طي کنش برساختةکه 

های قبل نیستند. یکي از  آموز امروزی مثل دهه دانش . بسیاری افراد اذعان داشتند کهکند يم

 کرد که: افراد قاچاقچي بیان مي

 86-85آموزان، مثل دوران ما نیستند. طمع بیشتری دارند و از سن  خیلي از دانش»
 «.ساله 05 -کولبر -سالگي به فکر پول درآوردن هستند. مسعود

 کرد: یکي از مشاورین بیان مي
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کنند و  آموزان، خود را یک کشاورز، محصل تعریف نمي دانشخیلي از » 
کنند، بلکه بیشتر هیجانات و خطرات کار  هیجانات مدارس را با هم بازگو نمي

 «.ساله 01-مشاور -کنند. امیر قاچاق را حتي در محیط مدرسه برای هم بازگو مي

آموزان بنابر  ی از دانشتوان دقیق این را استنباط کرد که بسیار ی مصاحبات ميال البهاز  

آگاهانه به موقعیت  صورت بهاقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و غیره،  ازجملهدالیل زیادی 

ی زیر برنامهآموزاني دغدغه این را دارند، چطور  اعتنا هستند. معدود دانش تحصیلي خود بي

یلي خود را تحص فهیوظ انجامآموزان تعهد به  کنند که بهترین نتیجه رو بگیرد. معدود دانش

دانند. یکي از دالالن به این امر  های تحصیلي را امروزه، فاقد معنا مي دارند و خیلي از ارزش

 کرد: اذعان داشت و بیان مي

 اریزانخودم که کمتر خونه هستم بخاطر کار. ولي خانمم هر بار به من میگه » 

میل هست و انگار نه انگار که  بي کامالًپسرشون( نبست به کتاب و درس خوندن )

دیگر از افراد مشارکت کننده  یکي«. دالل -ساله 00-. رحیمخونه داره درس مي

م  بخدا هیچ حرکتي برای موفقیت در تحصیالت و قبول شدنه بچه» اعتقاد داشت:

 -چي ضمانت -بینم. بارها بهش گفتم بیشتر درس بخون. کامران در دانشگاه نمي

 .«ساله 53

 کرد: دیگر از قاچاقچیان بیان مي یکي 
ای از مدرسه تعریف کنه و بگه اینکارو کردیم و یا  م خاطره از خدامه یکبار بچه» 

با مامانش  واقعاًاینجوری درس خوندم. همش میگه بابا این ماشین چقد خوشگله. 
 -ساله 01 -نمیدونیم چکار کنیم که بیشتر برای درس خوندن وقت بزار. هیوا

 .«قاچاقچي

 .کردند د ميییتأهای باال را  در گروه فرهنگیان نیز مشاوران حرف 
این  ؛ وکنند ها امروز دیگر با شور و شوق خاصي به مدرسه و کتاب توجه نمي بچه»

های  خانواده و همساالن است. بچه ریتأثهای آموزشي و همچنین  ضعف خاطر به
مشاغل دیگر که وقت کافي ي، دالل و خیلي از چ ضمانتهستند پدرشون باربر، 

 «.ساله 01 -مشاور -هاشون ندارن. حسن برای بچه



 5911 پاییز | 49شماره | بیست و هشتم سال |فصلنامه علوم اجتماعي  | 546

 :چندین معلم نیز به همین اظهارت اعتقاد داشتند

دهند و یا حتي از سر  ها به طور تکالیف معیین شده را انجام مي خیلي از بچه» 
دخترا نسبت به پسرها بهترند. با هر تکلیف  -کنند میلي از همدیگه کپي مي بي

در مورد چیزی غیر از درس مثاال ماشین  مثالًکوچکي پسرها اعتراض دارند. ولي 
که این امر ناشي از عوامل  روز حرف دارند باهشون حرف بزنین، یک شبانه

 «.گذارد را پدر و مادر و جامعه مي ریتأثزیادیه. بنظر من بیشترین 

های  ی تحصیلي، هدفتعهدهاکه موفقیت تحصیلي، انجام  آن استاین سخنان ناشي از  

آموزان خوشایند نیست. دیگر  تحصیلي، کار در کالس، موقعیت مدرسه چندان برای دانش

میدان اجتماعي در تعریف جوانان از خود چندان جایگاه باالیي ندارد.  یک عنوان بهمدرسه 

 صورت بهدهند بلکه بیشتر  قرار نمي مدنظرآموزان زیادی عملکرد تحصیلي خود را  دانش

ها باشد.  ناشي از والدین بچه توان يمکنند. این امر بیشتر  امری اجباری آن را قلمداد مي

های  والدین و گروه ریتأثهای تحصیلي تحت  ها و آرمان آموزان به ارزش تعهد دانش درواقع

ای افراد زیادی از طریق  ی فراوان توسعهنابرابرها خاطر بهای که  مرجع است. در جامعه

قرار  ریتأثتحت  شدت بههای فعال اجتماعي  گیرنده عنوان بهها  کنند، بچه قاچاق ارتزاق مي

گیرد. اگر  و تمایل به مدرسه طبق آن چارچوب شکل ميگیرند و رفتارهای تحصیلي  مي

اعضای  بسا چهها و  یابند که بیشتر افراد اطراف آن کودکان در محیطي پرورش مي

غیررسمي( اشتغال دارند و از این طریق _رسمي) یمرزشان به کار مراودات  خانواده

تواند به کودکان سرایت  نمایند و همچنین ذهنیتي بازاری دارند، این امر مي مي امرارمعاش

در کودکان بازتاب پیدا کند. البته این  شده آموختههای  بخشي از ارزش صورت بهیافته و 

آن  شدن لیتبدهمراه باشد  شده انجامبا برداشت مثبت از فعل  که يدرصورتنوع یادگیری 

امری  عنوان بهرا  موردنظرفرد کنش  چراکهافتد  تر اتفاق مي ي ارزش بسیار سریعنوع به

 خواهد سپرد. خاطر بهپسندیده 

 غلبه ذهنیت ترک تحصیل

اند  هیچ اشتیاق شناختي نداشته تنها نهاند  بر طبق این مقوله کنشگران که ترک تحصیل کرده
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اند و قبل از اقدام به ترک  ی شغل آزاد و نمودهای پول بودهها جاذبهبلکه بیشتر جذب 

اند. در نظام آموزشي آنچه مانع اهداف و  و بعد انتخاب کرده تحصیل بارها به این امر فکر

عنوان  آموزان به باشد. دانش مقاصد است، مباحث مربوط به افت و ترک تحصیل مي

، با یکسری مسائل موردمطالعهها در مناطق  های درگیر با مدرسه و تجربه زیسته آن سوژه

فضا و  خاطر به موردمطالعهد. در مناطق ده ها را تحت تأثیر قرار مي شوند که آن رو مي روبه

نوعي که  های مدنظر این جستار وجود دارد، به جغرافیای آن، تقابالت بسیاری بین میدان

منظور از  درواقعکنند.  ها زیسته و زندگي خود را بر طبق آن بازکاوی مي افراد هر روز با آن

تصورات خود با اتخاذ این مقوله؛ این معناست که قبل از عمل ترک تحصیل فرد در 

پردازی و  کند، دست به ذهنیت اطالعاتي که از میدان و تعامالتي که از اجتماع دریافت مي

ها تجربه ذهني ترک  ي در مصاحبهموردبررسزند. اکثر محصالن  گیری ذهني مي تصمیم

 تحصیل را داشتند.

وقي یه پسر خاله من استخدام بهزیسته و اونجا مشغول بکاره. ولي خوب حق»
چناني منظور در مقایسه با بازاریان و قاچاقچیان  . این حقوق آنواقعاًچناني نداره  آن

گه  میلیون پول درآمد دارند. خیلي وقتا مي 6هست که بعضي کم کمش ماهي 
شدم و به بابا مامانش گیر میده که چرا نذاشتین من راه بازار  کاش وارد بازار مي ای

کنم )هیمن  ن شرایط اون نارضي. همیشه بهش فکر ميرو انتخاب کنم. موندم با ای
 «.متوسطه دوم( -

گیرد و تنها  ذهنیت ترک تحصیلي تحت شرایط و سازوکارهای مختلفي در فرد شکل مي 

جغرافیایي، کوچک  ازلحاظي موردبررستواند داشته باشد. مناطق  یک دلیل خاص نمي

ین تجارت را حتي در دورترین توان اثرات مختلف ا نوعي که مي شوند؛ به محسوب مي

ها اگر دو نفر  منطقه آن مشاهده کرد و از طرفي به دلیل فقر زیاد در گذشته اکثر خانواده

نفر از اعضای خانواده در بازار درگیر و از تجربیات خود را  8درگیر بازار نباشند، حتماً 

سه و کاربرد تجربیات بیند و دست به مقای دهد. محصل همیشه این تجربیات را مي انتقال مي

 زنند. دیگران مي
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 دییتأاستحاله ارزشی 

؛ داکردهیپدر بافت جامعه مرزی بانه و مریوان که به نسبت گذشته رونق اقتصادی بیشتری 

های تازه  های کنشگران دستخوش تغییر شده است. ارزش و ارزش باورهااعتقادات، 

کند.  خواسته و عقایداند، کنشگر را وادار به عمل و انتخاب مي دهندة شکلکه  سرکشیده

اولین مرحله پیامدهای فرهنگي بازار و قاچاق را شاید بتوان در درک متفاوت از زندگي و 

باعث شده و تجارت مرزی قاچاق متعاقب آن تأییدهای منزلتي ناشي از ورود پول دانست. 

نسبت به منزلت بیشتری از کنند،  ها ارتزاق مي شل ی که با اینافراد، که نسبت به دوران قبل

را برای برخي از افراد  منزلت باالتریقبل برخوردار باشند و پول ناشي از درامد قاچاق 

به دنبال افزایش قدرت اقتصادی میزان برخورداری افراد قاچاقچي از احترام و نفوذ  .وجود

این توجیهات دیگر قاچاق در این مناطق . با جامعه خودشان بیشتر شده است در بین افراد

 دییتأها برای منزلت و  نیست بلکه کوشش مردم آن منطقه و تالش آن یک پدیده غیرعادی

است.  موردمطالعهبیشتر است. این خود نشان از یک دگردیسي ارزشي در بین اهالي منطقه 

 ارتباط با این مقوله افراد اذعان داشتند:در 
ونید زندگي من و امثال من قبل از از شروع اینکار چطور به طور جد شما نمید» 

بود. بشدت نارحت کننده و زجر آور. حداقل امروز توانایي این را داریم که 
امکانات اولیه برای خودمون بخریم. در قدیم چي؟ بخدا حتي دوس ندارم به اون 

  .«ساله( 05 -قاچاقچي -دوران فکر کنم. همیشه شرمنده بودی. )رسول

 کرد: یکي دیگر از افراد بیان مي

بخوام خیلي ساده بهتون بگم، احترامي که االن بخاطر پول دارم، هیچ وقت  آگه» 
در گذشته نداشتم. شوخي که نیست در میان جمع باشي و بخاطر نداری شرم کني. 

 «.ساله( 05 -دالل -شم )هژار االن هم احترام بیشتری دارم و هم بهتر دیده مي

دارد.  موردمطالعهی باال نشان از یک دگردیسي ارزشي در بین اهالي مناطق ها قول نقل 

زماني که معلم و یا یک راهنمای دیني ارزش و منزلت باالی نزد افراد داشت، پول و 

های  های مادی چندان در جامعه رسوخ نکرده بود. با ورود نمودهای ارزش منزلت
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در تالش بودند که خود را از فقر نجات  باره کی به ي مردمچشم همو داری و چشم سرمایه

دهند، فقری که در گذشته سراسر زندگي آنان را احاطه کرده بود. وقتي فرد در چنین 

اینکه ریسماني پیدا کند که خود را نجات  محض بهداند  جوامعي خود را فاقد قدرت مي

زند. در ارتباط با این مقوله؛ یکي دیگر از بازاریان به این امر اشاره  مي به عملدهد، دست 

 کرد: مي
در حوزه کار، کاسبي و پول  تعریف اهالي از پسر خوب و زرنگي تاحدودی»

ی روز کار کن و پول دربیار، ببین چقد خوب میشي بروتو  درآوردن معني داره.
 ساله(. 50 -ل مرزیدال -تو ذهن همه، میگن کاسبه شکر خدا )سیروان

پول همه چي هست. پول » :کرد يمی باال بیان ها گفته دییتأیکي دیگر از افرد در 
ای. مشاوره ازت میگیرن. جامعه انسان پولدار را  داشته باشي عاقلي، بالغي، فهمیده

 ساله(. 05 -قاچاقچي -)مسعود کند يم دییتأ

 افت تحصیلی

 يگانگیمدرسه و آموزش احساس ب دانیکه جوان نسبت به م شود يباعث م یعوامل متعدد

 خصوصاً، موردمطالعههای  د. در شهرستاندچار شوت و ترک تحصیل کند و به شکس

ی صعودای این روند سیر  وجود شرایط علي و دیگر شرایط مداخله خاطر به ،شهرستان بانه

 درگویند.  ین شهرستان مياز زوال ارزش تحصیالت در ا اکثراًتا جایي که  به خود گرفته

غالب  کرده لیتحصی جوانان ترک ها کنش بر معنای دیگر، گفتمان بازار و کنش قاچاق

توان  دری گشوده است که مي» رونق گرفتن این بازار، به قول جوانان درواقعشده است. 

بنابراین وقتي با این خیل « زندگي باشه. نیتأم ازلحاظها،  گزینه خوبي برای کل کاستي

ها برای صبر کردن به حقوق ناچیز  آوری آن شوند، توان تاب عظیم رونق در بازار مواجه مي

تجارت مرزی و قاچاق در تر  آید. به بیاني ساده استخدامي پایین مي شرط بهیک دهه دیگر، 

چیرگي برای آن وجود  های آمد که زمینه به وجودي، زماني موردبررسی ها شهرستان

 عنوان بهداشت. کل سطوح زندگي، از واقعیت گرفته تا ذهنیت در آن ذوب شد. جوانان نیز 

ی اقتصادی و کنشگرآمده شدند و دست به  به وجودی بافت ها يژگیو ریتأثفاعالن، تحت 
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 محصالن: ازنظرتغییر اهداف مسیر زندگي زدند. 
نه نتیجه کنکوری عالي بین داوطلبین وجود داشته باشد  اوالًبازار باعث شده که » 

و با فرض وجود داشتنش مثل گذشته اهمیت زیادی نداره که همه بگن و بشنوند. 
اطالعات کل دستگارو  تنها نهی برند خارجي بیار، باال مدلولي تو یک ماشین 

ها  تا مدتکنن )با خنده( و  بلکه نحوه قرار گرفتن سیلندر رو هم بررسي مي گن يم
 «.دوم متوسطه( -سر زبوناست که یارو چي خریده و چي آورده. )هیمن

 میرمستقیغ طور بههایش  به کنکورش در خالل بحث ماندهی هم که یک سال آموز دانش

 آن است: تجربههای کنکور و  چقدر پیگیر کالس قاًیدقتوان برداشت کرد که  مي

من االن که مونده به امتحانات خدایي تو فکر اینم، تابستونمو چطوری بگذرونم، » 
کار کنم و چه کاری انجام بدم. محقق: مگر شما قصد ندارید کنکور شرکت 

هایي رو شرکت کنم. قصد رتبه  قصد دارم برم آزمون اتفاقاًدهنده:  کنید؟ پاسخ
حاال هر جایي. خوبه داشته  خوبي ندارم. یک برچسب دانشجو داشته باشه انسان،

 .«دوم متوسطه( -باشه انسان )با خنده( )هاورئ

ذهنیت و واقعیت بازاری مسیر ادامه  خاطر بهاین مقوله بیانگر آن است که جوانان امروزی  

های تجسم  کنند و معتقدند برای رسیدن به موفقیت ي جدا از بازار فرض ميکل بهتحصیل را 

مرزی جدا از  قاچاقصیل کرد. واقعیت امر آن است که بازار و شده در ذهن، باید ترک تح

منفي بر زندگي  ریتأثي کل بهرونق بخشیدن به زندگي مردم و بهبودهای نسبي زندگي، 

تحصیلي جوانان داشته است و هنوز ذهنیت جوانان به این تفکر آمیخته نشده است که 

تحصیل و آموزش و کارهای فرهنگي  بهتر چهتواند این مادیات را در مسیر هر  مي

 قرار دهد. مورداستفاده

 تحلیل نهایی

های اعضای جامعه  ها و واکنش کنش جهیدرنتای در طول زمان و  فرهنگ هر جامعه

ای از  رسد و شکلي از عرف یا ماده شده و در گذر زمان به ثبات نسبي مي وپرداخته ساخته

اما همین ؛ کند به تبعیت از خود مي وادارگیرد و به این طریق افراد را  قانون را به خود مي
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باشد در گذر زمان و با تغییر عناصر  ها و هنجارها مي ای از ارزش فرهنگ که مجموعه

تغییر و دگرگوني  مرور بهتعبیر گیدنز دچار بازاندیشي شده و ذهنیتي و عملکردی افراد به 

کنشي هنجارمند  عنوان بهکه کار قاچاق موردمطالعه شود. در مناطق مرزی  را پذیرا مي

راهي برای  احتماالًنوعي ارزش و  عنوان بهجهت کسب معیشت وجود دارد، تحصیالت 

و در جایگاهي  شده راندهعقب  اجتماعي در جامعه، به -یابي به پایگاه اقتصادی دست

های  و در یافته شده انجاماست. این امر در مصاحبات  قرارگرفتهای  ي حاشیهنوع بهتر و  پایین

ها در ارج نهادن و تقدم دادن به کار  کمي نیز مورد اثبات قرار گرفته است. تغییر ارزش

هم افراد فرهنگي به آموزان، هم بازاریان و  های دانش آزاد و نه تحصیالت هم در گفته

تر از  خورد. افراد بدون در نظر گرفتن بازه سني آنان، بازار آزاد را راهي مطمئن چشم مي

دانند. این امر از علل  هایشان مي تحصیالت برای جامه عمل پوشاندن به اهداف و خواسته

ود توان بر فقر در این نواحي، نبود زیرساخت صنعتي، نب شود؛ که مي مختلفي ناشي مي

های حاصلخیز کشاورزی و غیره. تعامل متقابل در این اجتماع و با افرادی که به کار  زمین

غیررسمي( را پس _رسمي) یمرزقاچاق اشتغال دارند تعاریف و تفاسیر منفي از مراودات 

اجتماعي  کسبشانرانده و تا حدی نگرش به آن را از منفي به مثبت تغییر داده است. امروزه 

شود، بلکه داشتن سرمایه اقتصادی باال  کمتر با تحصیالت عالي تعریف مي در آن نواحي

ها را  جای تحصیالت را گرفته است و به تعبیری این نوع سرمایه جای خالي دیگر سرمایه

ناپایداری شده است. همه  باوجودیي پر کرده است. همین امر باعث جذابیت قاچاق تنها به

کردگان  ، دیگران مهم، همساالن و تحصیلساالن رگبزخانواده،  ازجملهاعضای جامعه 

در یک  شده رفتهیپذهای تعریف و  آموزان، مصداق ارزش بیکار در نوع خود برای دانش

 رگذاریتأثتواند کم یا زیاد بر کودکان  ها مي اند. رفتار و گفتار آن اجتماعي _بافت فرهنگي

ی آینده کودکان را تا حدی شکل دهد. اگر کودکان در ریگ جهتباشد و جهت فکری و 

شان به کار  اعضای خانواده بسا چهها و  یابند که بیشتر افراد اطراف آن محیطي پرورش مي

نمایند و  مي امرارمعاشغیررسمي( اشتغال دارند و از این طریق _رسمي) یمرزمراودات 

بخشي  صورت بهودکان سرایت یافته و تواند به ک همچنین ذهنیتي بازاری دارند، این امر مي
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 که يدرصورتبه کودکان بازتاب پیدا کند. البته این نوع یادگیری  شده آموختههای  از ارزش

تر  ي ارزش بسیار سریعنوع بهآن  شدن لیتبدهمراه باشد  شده انجامبا برداشت مثبت از فعل 

خواهد سپرد.  خاطر بهیده امری پسند عنوان بهرا  موردنظرفرد کنش  چراکهافتد  اتفاق مي

ي انجام درست بهآموزان تکالیف خود را  باعث شده دانش ها افتههمین نوع معیشت طبق ی

ی در مدرسه نداشته باشند. نسبت به مدرسه تعهد خاصي ریادگیدر جهت  يکوشش ندهند.

اشد. ها نداشته ب ها جذابیتي برای آن های تحصیالت و نوع پاداش نداشته باشند و حتي پاداش

ي نشان داده شده است. به این معنا که درست بهدر بخش کمي این نتایج در بررسي فرضیات 

آموزان با قاچاق و واقعیت اقتصادی آن جوامع، اشتیاق تحصیلي  با میزان درگیری دانش

تعامالت و  يتمام دنیکش طرهی. به سها به نسبت باالیي کاهش پیدا کرده است آن

 یاینسبت به دن آموزان اکثر دانشتر اقتصاد باعث شده که چ ریز ياجتماع یها کنش

و به بازار  های ترک تحصیل داشته باشند ذهنیتباشند و  توجه يب التیآموزش و تحص

 نیو همچن يچشم وهم چشم ،يرفاه يآورند. باال رفتن سطح انتظارات مردم از زندگ یرو

 یيامدهای، پي استحاله ارزشيطورکل بهو تاییدات پولي؛ و  ياعاجتم یایرسوخ پول در دن

 آموزان و های دانش واره ي، تغییر عاداتلیتحص تیهو يختگیگس، لیاز تحص افت :چون

 ،ياجتماع یيایبه دن دید نیبا ا که یيرا در داشته است. فرد ازآنجاتحصیل  ترکاقدام 

که در ذهن خودش تجسم کرده، دست به  يتیبا توجه با واقع نگرد، يم لیاهداف و وسا

خودشان با  نکهیجز ا یزیچ یکنشگران بازار هاندر اذ تیمبنا واقع نی. بر همزند يانتخاب م

شوندگان  اکثر مصاحبه تی. در ذهنستیاند، ن در ذهن تجسم کرده اقتصادی توجه به بافت

را مثبت و با  ر آزادکا در دو سر پیوستار فرض کنیم، اکثر افراداگر بازار و آموزش را 

 ،Ramazani(2012) ،Ahmadi(2016) جیبا نتا هیفرض نیا جینتا .دندید يروشن م یا ندهیآ

Bayengan(2014) ،Ghaderzade et al, (2012) ،Ahmadrash, Ahmadi et al(2017) 

شده  دهیامر رس نیبه ا قاتیتحق نیا هی. در کلباشد يهمسو م  Rigi and Jalili(2018)و 

در گذشته، با رونق تجارت و قاچاق کمتر  یمرز اطقخاطر فقر حاکم در من است که به

با توجه به این واقعیات هر نوع  هستند. التیدر تحص یگذار هیمند به سرما جوانان عالقه
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گذاری فرهنگي درست در  آموزان منوط به سرمایه ای برای تغییر دیدگاه دانش برنامه

آموزان به ادامه تحصیل خواهد بود. با توجه به نتایج  ق و انگیزه دانشراستای افزایش اشتیا

های خود  مسئولیت شود؛ معلمین، معاونین و حتي مدیر مدرسه جدا از پژوهش پیشنهاد مي

توان  باید یک تسهیلگر آموزشي باشند. با این دیدگاه مي وپرورش آموزشمهرهای  عنوان به

جهان مرزی و زیست در این منطقه و کمک کرد که درک بهتری از  به دانش آموزان

ها متصور  انداز توسعه انساني را برای آن چشم بلندمدتد و در داشته باشناقتصاد ناپایدار 

داشته  و آموزش حضور فعال يدر جلسات مختلف آموزش نیوالدکرد. همچنین باید 

انتخاب  تیو حساس یدر مناطق مرز التیبازار و تحص الیسمدر برخورد با دوها  باشند. آن

آموزان  از دانش يلیخ یها معنا طبق گفته نیبدنقشي پررنگ دارند.  فرزندان نیدر ب

 يفروان يلیتحص اقیو اشت زشیخود باعث کاهش انگ نیبا والد یجامعه و همکار داتییتا

اقتصاد کفه  تیو تقو یمناطق مرز يصنعت يرساختیتوجه به منابع زهمچنین  شده است.

را  يمختلف فرهنگ یها حوزه يباختگ رنگ تواند يم گرید یاز شهرها يلیمنطقه همچون خ

 ینهادها گرید ينینش ، عقبقدرت و جذابیت بازارجدا از . کند تیریمد یتا حدود

 یو ماد یبازار یها در ساخت يفرهنگ یباعث حل شدن مبناها موزشدر امر آ يفرهنگ

همکاری بین نهادی در سطوح مختلف ابعاد آموزش و اهمیت آن بنابراین باید با است؛ 

 تر شود. گسترده

 یسپاسگزار

از حامي مالي پژوهش،  خصوصاًي که در انجام این پژوهش ما را یاری کردند، کسان همهاز 

و  ها پرسشنامه لیدر تکمي که آموزان دانشکردستان، مطلعین و  وپرورش آموزشسازمان 

با ما همکاری کردند و نیز مجموعه هیئت تحریریه نشریه وزین فصلنامه علوم  ها مصاحبه

داوران و سردبیر محترم که با دقت و راهنمایي ستودني خود ما را در انجام  ژهیو بهاجتماعي 

 .شود يماصالحات مقاله و انتشارنهایي آن یاری دادند، تشکر و قدرداني 

ORCID 

Rashid Ahmadifar  http://orcid.org/0000-0002-6401-6584 

http://orcid.org/0000-0002-6401-6584


 5911 پاییز | 49شماره | بیست و هشتم سال |فصلنامه علوم اجتماعي  | 119

 
Refrences 
Abbasi, M. & Rezaei, A. et al. (2015). Psychology of Passion, Ardabil, 

Mohaghegh Ardabili Publications. [Persian] 

Ahmadi, H. (2017). Sociological explanation of market hegemony and youth 

education in border areas, a case study of Baneh city. University of 

Tehran, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology of 

Development, M.S. Thesis. [Persian] 

Ahmadrash, R. et al. (2017). Critical study of border economic development 

policies, First International Conference on Economic Planning, 

Sustainable and Balanced Regional Development. [Persian] 

Al-Murad, S. (1999). Smuggling of goods in Iran, Tehran, Research Center 

of the Islamic Consultative Assembly, Office of Economic Studies. 
[Persian] 

Arab Mazar Yazdi, A. (2001). Black Economy in Iran, Its Size and Effects in 

the Last Three Decades, Program and Budget Magazine, No. 62 and 

63, pp. 102-61. [Persian] 

Bayengani, B. (2015). Study of Sociological Society Economic Changes and 

Cultural Consequences in Kurdish Areas (Critical Ethnography of 

Baneh Border Market), University of Tehran, Faculty of Social 

Sciences, Sociology, PhD Thesis. [Persian] 

Borojerdi, M. (2012). Evaluation of the effectiveness of teaching motivation 

on progress perception of class structure and academic conflict of 

third year Guidance school students in Saqez city. Master Thesis, 

Allameh Tabatabai University. [Persian] 

Chandoevwit, W. et al. (2005). Thailland’s Cross Border Economy, a Case 

Study of Sa Kaeoand Chiangrai; Thailand Development Resource 

Institute (TDRI) 

Deflem, M. (2004) the sociology of the sociology of money, journal of 

classical sociology. March 2003 vol. 3 no. 1 67-96. 
Dehghan, M. A. and Mohammadi, M. (2008). Economic security in Iran. 

Islamic Council Research Center. [Persian] 

Emadzadeh, M. (1995). Topics in the economics of education. Isfahan: 

University Jihad of Isfahan University. [Persian] 

Fazeli, N. (2011). Educational Demography (Several Ethnographic Studies 

in Today's Education in Iran), Tehran, Elm Publishing, First Edition: 



 111 |  فر  یاحمد...؛ ینقش مراودات مرز لیناسازواره؛ تحل یا دوگانه الت،یمرز و تحص

Chavoshgaran Naghsh. [Persian] 

Fredericks, J. A. et al. (2004). School engagement: Potential of the concept, 

state of the evidence. Review of Educational Research, 74, 59– 109. 

Gul, R. G. A. (2013). Causes of Dropout Rate in Government High Schools 

(male). Journal: Education & Infornation Management.  Volume 2, 

Issue 1, January 2013. 
Hejazi, E. et al. (2009). Intellectual Beliefs and Academic Achievement: The 

Role of Educational Achievement Goals. Psychological Research, 

Volume 12, No.23. [Persian] 

Jahanian R. & Mahjobi, S. (2011). Education policies in the age of 

globalization. Quarterly Journal of Political Science, No. 16, Fall 

2011. [Persian] 

Kaveh, M. H. (1389). Motivation and Memorization, Media e-Learning 

Quarterly, pp. 29-23 

Kohnehposhi, S. H. and Jalali, H. (2013). The effect of goods Smuggling on 

the economy of border villages in the Khaw and Mirabad districts of 

Marivan city. Journal of Geography and Development, pp. 32-71. 

[Persian] 

Kurdafshari, F. (2012). Investigating the academic involvement of third year 

high school students based on their preferred teaching style. Master 

Thesis, Unpublished, Allameh Tabatabai University. 

Lee, J. C., Jeremy, S. (2007). When Work Matters: The Varying Impact of 

Work Intensity on High School Dropout. Sociology of 

Education.  April 2007 vol. 80 no. 2 158-178. 

Mafakheri, A. (2017). Investigating the Effects of Siran Band Border Market 

on Economic and Social Resilience of Baneh County, M.Sc. Thesis, 

Urmia University, Faculty of Humanities. [Persian] 

McNeal, R. B. (2011). Labor Market Effects on Dropping Out of High 

School: Variation By Gender, Race, and Employment Status. Youth 

Society March 2011 vol. 43 no. 1 305-332. 

Mohammadpour, A. et al. (2010). Combined Research Methods as the Third 

Methodological Movement: Theoretical Foundations and Practical 

Principles»Applied Sociology, Journal of Humanities Research, 

University of Isfahan, Volume 21, Number 2, pp. 100-77. [Persian] 

Niebuhr, A. (2005). The impact of EU enlargement on European border 

regions, HWWA Discussion Paper, No33. 

http://ijeim.informaticspublishing.com/index.php/ijeim/issue/view/2924
http://ijeim.informaticspublishing.com/index.php/ijeim/issue/view/2924


 5911 پاییز | 49شماره | بیست و هشتم سال |فصلنامه علوم اجتماعي  | 116

Parhiz, S. M. (2015). The impact of the self-regulatory education program 

on the Zimmermann and Kovac model motivates progress and 

academic engagement. Master Thesis, Ferdowsi University of 

Mashhad, Faculty of Educational Sciences and Psychology. [Persian] 

Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of 

student motivation in learning and teaching contexts. Journal of 

Educational Psychology, 95, 667–686. 

Qadampour, Eet al. (2017). Psychometric properties of students' academic 

enthusiasm scale. Quarterly Journal of Educational Measurement, 

Year 8, No. 29, pp. 167-184. [Persian] 

Qaderzadeh, O. and Ghaderi, O. (2012). Qualitative Study of Cultural 

Consequences of Border Trade in Marivan County, Iranian Journal of 

Social Studies, Volume 7, Number 2, Summer, 154-135. [Persian] 

Qaderzadeh, O. et al. (2013). Qualitative Study of Border Market's Effect on 

Continuity of Smuggling Phenomena, Journal of Applied Sociology, 

Volume 20, No. 1. [Persian] 

Ramazani, Gh. (2012). Analyzing the views of high school teachers and 

students on the role of border commercial areas of Baneh and 

Marivan cities on the educational status of students, Kurdistan 

University, Faculty of Literature and Humanities, thesis to receive a 

master's degree. [Persian] 

Rigi Ket al. (2018). The Effect of Smuggling on the Education of Students in 

Bam Posht Border Region, 11th International Conference on 

Psychology and Social Sciences, Tehran, Mehr Ishraq Conference Co. 

[Persian] 

Rouhi. Gh. et al. (2007) Academic motivation and its relationship with some 

factors in students of Golestan University of Medical Sciences, 

Quarterly Journal of Development in Medical Education, Volume 4, 

Number 2, No. 77-83. 

Sarkar Arani, M. R. (1994). Education and Development, Development 

Culture Quarterly, Volume 3, Number 15, 23-35. [Persian] 

Shadnia, H. (2005). Smuggling of goods and social security. Proceedings of 

the Social Security Conference. NAJA Social Deputy[Persian]. 

Shajiei G.M. (2005). Commodity Trafficking, NAJA Training Technology 

Center. Tehran. [Persian] 

Sharepoor, M. (2017). Sociology of Education, Tehran, Organization for the 

Study and Compilation of University Humanities Books (SAMT). 

Humanities Research and Development Center. [Persian] 



 111 |  فر  یاحمد...؛ ینقش مراودات مرز لیناسازواره؛ تحل یا دوگانه الت،یمرز و تحص

Simmel, G. (2007). Money in Modern Culture, translated by Yousef Abazari, 

Organon No. 3, second edition 

Slither, D. and Tonix, F. (2007). Market Community: Modern Market and 

Social Theory, Translator: Hossein Ghazian, Tehran, Ney 

Publications. 

Wilson, K. et al. (2005). The Role of Expectations in Adolescent School 

Choices: Do Youths Respond to Economic Incentives? Journal: 

Economic Inquiry. Volume 43, Issue 3. July 2005. Pages 467–492. 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

نقش مراودات  لیناسازواره؛ تحل یا دوگانه الت،یمرز و تحص(. 8533) .دیرش ،فر یاحمد استناد به این مقاله: 

 .031-850(، 35)08 ،فصلنامه علوم اجتماعي، استان کردستان یدانش آموزان مناطق مرز يلیتحص اقیدر اشت یمرز

DOI: 10.22054/QJSS.2021.56518.2311 

 Social sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 International License... 



 

  

 


